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ΠΕΡΙΛΗΧΗ
Κάνοντασ μία αναδρομι ςτθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ των υπολογιςτϊν, εφκολα
βγαίνει το ςυμπζραςμα ότι υπιρξε αλματϊδθσ και ςυνεχισ, ενϊ παράλλθλα ξεχωρίηουν
ςυγκεκριμζνα ιςτορικά ςθμεία και διακριτζσ χρονικζσ περίοδοι ανάπτυξθσ όπωσ: Από το
1960 μζχρι και περίπου το 1990 κυριαρχοφςε θ αρχιτεκτονικι των Mainframe όπου μεγάλα
υπολογιςτικά ςυςτιματα επιτελοφςαν εξειδικευμζνεσ λειτουργίεσ και ο προγραμματιςμόσ
τουσ ιταν κυρίωσ κζμα ςυνδεςμολογίασ των μερϊν του ςυςτιματοσ. Στα τζλθ του 1980
αρχίηει και εμφανίηεται θ νζα αρχιτεκτονικι των υπολογιςτϊν που είναι θ αρχιτεκτονικι
Client - Server. Θ αρχιτεκτονικι αυτι βαςίςτθκε ςτθν εμφάνιςθ των προςωπικϊν
υπολογιςτϊν και τθν ανάπτυξθ των δικτφων υπολογιςτϊν. Σε αυτι τθν περίοδο ζχουμε
τουσ Server οι οποίοι επιτελοφν κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ και όλεσ τισ υπόλοιπεσ
τισ επιτελοφν οι προςωπικοί υπολογιςτζσ με το λογιςμικό που πλζον είναι εγκατεςτθμζνο
επάνω τουσ.
Ρροσ τισ αρχζσ του 2000 αρχίηει και εμφανίηεται θ τεχνολογία “virtualization” θ οποία
και επιτρζπει ςε ζνα φυςικό server να φιλοξενεί δφο ι παραπάνω εικονικοφσ server. Θ
τεχνολογία αυτι αποτζλεςε τον πρόδρομο τθσ νζασ αρχιτεκτονικισ, του Cloud Computing.
Θ τεχνολογία που χρθςιμοποιείται από το Cloud Computing είναι ότι θ διακζςιμθ
υπολογιςτικι ιςχφσ ςυγκεντρϊνεται ςε οριςμζνα Data Center όπου και εκτελοφνται οι
εφαρμογζσ. Οι χριςτεσ μποροφν μζςω διαδικτφου να προςπελάςουν τα δεδομζνα που
φιλοξενοφνται ςτο Data Center και να χρθςιμοποιιςουν τισ εφαρμογζσ αυτζσ χωρίσ να
καταναλϊςουν υπολογιςτικοφσ πόρουσ ςτο μθχάνθμά τουσ. Με τον τρόπο αυτό κακίςταται
δυνατι θ εκτζλεςθ πολφπλοκων εφαρμογϊν από ςυςκευι χωρίσ αυξθμζνουσ
υπολογιςτικοφσ πόρουσ όπωσ ζνα κινθτό τθλζφωνο.
Θ εργαςία αυτι ζχει ςαν ςτόχο να προςφζρει μία βακφτερθ κατανόθςθ του τι είναι
Cloud Computing, ποια τα χαρακτθριςτικά που το κακιςτοφν τεχνολογία του μζλλοντοσ,
ποιοι οι υφιςτάμενοι περιοριςμοί που εμποδίηουν τθν ευρφτερθ υιοκζτθςι του από
επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ. Στθ ςυνζχεια, ακολουκεί μία ανάλυςθ για τισ μετρίςιμεσ
παραμζτρουσ των παρόχων υπθρεςιϊν Cloud Computing κακϊσ και ςφγκριςθ κάποιων
γνωςτϊν παρόχων. Εν ςυνεχεία αναφζρονται τα ερευνθτικά προγράμματα που
εκπονοφνται αυτό το διάςτθμα αναφορικά με τθν λειτουργικότθτα και τθν αςφάλεια του
Cloud Computing τόςο από επιχειριςεισ όςο και από κρατικοφσ οργανιςμοφσ. Θ εργαςία
αυτι ολοκλθρϊνεται με αναφορά κάποιων περιπτϊςεων επιχειριςεων ι οργανιςμϊν που
επωφελικθκαν από τθν χριςθ τθσ τεχνολογίασ Cloud Computing.

Γλάβασ Ευςτράτιοσ
Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφοριακϊν και Επικοινωνιακϊν Συςτθμάτων
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ABSTRACT
Looking back at the development of computer technology, one comes to the conclusion
that the advances in this field have been both rapid and continuous, while at the same time
it can be argued that certain landmarks and distinct eras of development can be pointed out.
For example, during the 1960s and up until the 1990s the Mainframe architecture was the
dominant trend. In other words, big computer systems performed specialized operations
and their programming was mainly based on connecting the different parts of the systems.
In the late 1980s a new computer architecture, Client Server architecture, emerges. This
architecture was based on the launch of personal computers and the development of
computer networks. During this period, the servers perform only certain operations since
the rest of them are performed by the software installed on the personal computers. In the
late 1990s – early 2000s the virtualization technology begins to emerge. This technology
allows a server to host two or more virtual ones and has been the precursor of the new
architecture, Cloud Computing.
The technology used in Cloud Computing is the following: the available computer power
is piled up in certain Data Centers where the applications are performed. The users can
access the data hosted in the Data Center online and use the applications without
consuming resources from their personal computer. This way, it is possible to perform
complicated applications from a device with limited resources like a cellphone.
This project aims to provide a deeper understanding on Cloud Computing. Initially, it
focuses on the features that render it the technology of the future as well as on the present
limitations that slow down its implementation from businesses and organizations. Secondly,
the measurable parameters of the Cloud Computing services providers are analyzed and a
comparison is drawn between certain known providers. Following this, reference is made to
the government and business funded research programs that are currently running on the
functionality and security of Cloud Computing. Finally, the project is concluded with the
presentation of cases of businesses and organizations that benefited from the use of Cloud
Computing technology.

Glavas Efstratios
Department of Information and Communication Systems Engineering
UNIVERSITY OF THE AEGEAN
© 2011
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Συγκριτική Ανάλυςη Υπηρεςιών Cloud Computing
Ειςαγωγή
Μζςα ςτο γενικότερο κλίμα οικονομικισ φφεςθσ που επικρατεί τα τελευταία χρόνια,
ζνασ από τουσ πρϊτουσ τομείσ που πλιττεται είναι θ πλθροφορικι. Οι τελικοί χριςτεσ
πλζον κζλουν να πλθρϊνουν λιγότερα χριματα για καλφτερεσ υπθρεςίεσ και για όςο τισ
χρθςιμοποιοφν. Από τθν άλλθ οι ανάγκεσ για υπολογιςτικοφσ πόρουσ δεν ζχουν μετριαςτεί,
αλλά αντικζτωσ ολοζνα και αυξάνονται. Οι ανάγκεσ για υπολογιςτικοφσ πόρουσ, μζχρι
τϊρα, είναι μία ζννοια αλλθλζνδετθ με τισ ανάγκεσ για φυςικοφσ πόρουσ κακϊσ
χρειαηόμαςτε επιπλζον ρεφμα για τα μθχανιματα και τα ςυςτιματα ψφξθσ, επιπλζον
φυςικοφσ πόρουσ για τθν καταςκευι των κτθρίων και των μθχανθμάτων, κοκ.
Θ κατάςταςθ αυτι ζχει αποτελζςει ζναυςμα για πολλζσ ερευνθτικζσ μελζτεσ ςχετικά
με το κζμα τθσ βζλτιςτθσ αξιοποίθςθσ πόρων ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα τθσ μείωςθσ
των περιττϊν εξόδων και τθσ αρνθτικισ επίπτωςθσ τθσ τεχνολογίασ ςτο περιβάλλον. Οι
ζρευνεσ αυτζσ κατζλθξαν ςε μία νζα τεχνολογία που ονομάςτθκε Cloud Computing. Θ
τεχνολογία αυτι πιρε το όνομα “Cloud” κακϊσ δεν ζχουμε πλζον μθχανιματα ςτον χϊρο
μασ τα οποία ςυντθροφμε και μασ δίνουν τουσ απαιτοφμενουσ υπολογιςτικοφσ πόρουσ,
αλλά παίρνουμε τουσ πόρουσ μζςω διαδικτφου από «κάπου αλλοφ», από κάποιεσ άλλεσ
εγκαταςτάςεισ ςε άλλο ςθμείο του κόςμου.
Ρρόκειται αδιαμφιςβιτθτα για μία τεχνολογία που ιρκε για να αλλάξει τον τρόπο που
μζχρι τϊρα χρθςιμοποιοφςαμε τα δίκτυα και τουσ υπολογιςτζσ. Άλλωςτε δεν είναι τυχαίο
ότι από το 2009 θ Gartner είχε προβλζψει ότι το 2010 θ τεχνολογία που κα επικρατιςει κα
είναι το Cloud Computing (1) και δεν είχε κάνει λάκοσ όπωσ αποδείχκθκε.
Στθν διπλωματικι αυτι εργαςία γίνεται μελζτθ του τι είναι θ τεχνολογία Cloud
Computing, ποια είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ, ποια τα οφζλθ και ποιοι οι
παράγοντεσ που αποτελοφν - προσ το παρόν - τροχοπζδθ ςτθν υιοκζτθςι του από τισ
εταιρείεσ.
Εν ςυνεχεία αναφζρονται τα ερευνθτικά προγράμματα που εκπονοφνται αυτό το
διάςτθμα αναφορικά με τθν λειτουργικότθτα και τθν αςφάλεια του Cloud Computing τόςο
από επιχειριςεισ όςο και από κρατικοφσ οργανιςμοφσ. Θ εργαςία αυτι ολοκλθρϊνεται με
αναφορά κάποιων περιπτϊςεων επιχειριςεων ι οργανιςμϊν που επωφελικθκαν από τθν
χριςθ τθσ τεχνολογίασ Cloud Computing.

Συγκριτική Ανάλυςη Υπηρεςιών Cloud Computing
1. Σι ςημαίνει Cloud Computing
Ωσ Cloud Computing ορίηεται θ δυνατότθτα να πλθρϊνει ο πελάτθσ μόνο για υπθρεςίεσ
(με τθν ευρεία ζννοια) που χρθςιμοποιεί, για όςο τισ χρθςιμοποιεί και για μόνο για όςουσ
πόρουσ καταναλϊνει και όλα αυτά με τθν μικρότερθ δυνατι προςπάκεια (2) (3) (4) (5)
Τα χαρακτθριςτικά του Cloud Computing είναι (6) (5) (7):







On-demand self-service: Ο κάκε πελάτθσ να μπορεί να το χρθςιμοποιιςει χωρίσ να
χρειάηεται τθν ςυμβολι εξειδικευμζνου προςωπικοφ.
Αδιάλειπτθ πρόςβαςθ από το δίκτυο: Κα πρζπει να είναι διακζςιμο από
οποιαδιποτε ςυςκευι διακζτει πρόςβαςθ ςτο δίκτυο.
Διακεςιμότθτα πόρων ανεξαρτιτωσ τοποκεςίασ: Πλθ θ προςπζλαςθ και θ
επεξεργαςία των αποκθκευμζνων δεδομζνων είναι δυνατι χωρίσ να ζχει οριςτεί
κάποιο ςυγκεκριμζνο υλικό ςτον πελάτθ.
Προςαρμοςτικότθτα: Οι πελάτεσ μποροφν να προςαρμόηουν τισ υπθρεςίεσ ςτισ
ανάγκεσ τθσ κάκε ςτιγμισ.
Κοςτολόγθςθ ανάλογθ τθσ χριςθσ: οι καταναλωτζσ πλθρϊνουν ανάλογα τθν χριςθ
των υπθρεςιϊν και των πόρων για το ςυμφωνθμζνο διάςτθμα.

1.1.

Είδη τησ υπηρεςίασ Cloud Computing

Τθν υπθρεςία Cloud Computing μποροφμε να τθν ςυναντιςουμε ςε 3 μορφζσ1 (6):






Software as a Service (SaaS): Οι πελάτεσ χρθςιμοποιοφν μόνο το τελικό λογιςμικό
χωρίσ να ζχουν καμία εποπτεία του τρόπου λειτουργίασ του και των τεχνικϊν
λεπτομερειϊν.
Platform as a Service (PaaS): Οι πελάτεσ νοικιάηουν από τον προμθκευτι τουσ τθν
πλατφόρμα και τα εργαλεία ανάπτυξθσ λογιςμικοφ ϊςτε να το μεταπωλιςουν
ςτουσ καταναλωτζσ (ςυνικωσ ςαν SaaS). Στθν περίπτωςθ αυτι δεν ζχουν κάποια
εποπτεία ςτο υλικό του Server, το δίκτυο και γενικότερα τθν υποδομι.
Infrastructure as a Service (IaaS): Οι πελάτεσ εδϊ νοικιάηουν τθν υποδομι όπωσ
υπολογιςτικι ιςχφ, χϊρουσ αποκικευςθσ, εφροσ ηϊνθσ δικτφου και άλλουσ
βαςικοφσ πόρουσ ϊςτε να χρθςιμοποιιςουν τον εξοπλιςμό ςφμφωνα με τισ
ανάγκεσ τουσ.

1

Υπάρχει και θ αναφορά ςτο Desktop as a Service (DaaS) όπου δεν ζχει ο χριςτθσ ζναν ςτακερό
υπολογιςτι όπωσ ςιμερα, αλλά ζνα απλό μθχάνθμα το οποίο αντλεί τισ πλθροφορίεσ του
λογιςμικοφ, τουσ πόρουσ και τα δεδομζνα από τον Server. Χρθςιμοποιείται ςε μεγάλεσ
επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ για ευκολότερθ διαχείριςθ των πολλϊν τερματικϊν υπολογιςτϊν.
Δεν είναι ξεκάκαρθ μορφι Cloud Computing, κα λζγαμε ότι είναι ςτο όριο τθσ τεχνολογίασ
Virtualization με Cloud Computing.
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Για να γίνει πιο κατανοθτι θ διαφοροποίθςθ μεταξφ των διαφορετικϊν ειδϊν Cloud
Computing, ακολουκοφν τρεισ απεικονίςεισ όπου φαίνονται τα όρια του κάκε είδουσ, ποιεσ
οι ςυνθκιςμζνεσ χριςεισ και ποια θ αλλθλοεπικάλυψθ με άλλα επίπεδα φυςικϊν
μθχανθμάτων.
 Στο Σχεδιάγραμμα 1 ζχουμε ζνα διάγραμμα που περιγράφει τθν ενδεικτικι
χριςθ των μορφϊν του Cloud και φαίνεται θ προςδόκιμθ χρθςτικότθτα για
τουσ τελικοφσ χριςτεσ. Να ςθμειωκεί ότι χρθςιμοποιείται το διάγραμμα
αντιςτραμμζνθσ πυραμίδασ κακϊσ θ βάςθ τθσ δόμθςθσ είναι οι Υποδομζσ
(IaaS) των οποίων οι πάροχοι είναι λιγοςτοί. Στθ ςυνζχεια ακολουκοφν οι
πελάτεσ των υποδομϊν οι οποίοι παρζχουν κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ
πλατφόρμεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ (PaaS)και οι πάροχοι αυτϊν των
υπθρεςιϊν είναι περιςςότεροι. Τζλοσ ζχουμε τα τελικά προγράμματα (SaaS)
που αναπτφχκθκαν πάνω ςε κάποια πλατφόρμα προγραμματιςμοφ που
αναφζραμε και απευκφνονται ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ. (8)

SaaS (end users)
PaaS (app
developers)
IaaS (network
Architects)
Σχεδιάγραμμα 1: Απεικόνιςθ επιπζδων Cloud. Πηγή: http://www.saasblogs.com
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 Στθν Εικόνα 1 απεικονίηεται ζνα διάγραμμα όπου απεικονίηονται όλα τα
επίπεδα των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων που μπορεί να χρθςιμοποιιςει μία
εταιρεία και πϊσ αυτά επικαλφπτονται από τα είδθ του Cloud Computing. Στθν
εικόνα αυτι φαίνονται κάποια από τα ςυνθκζςτερα εμπορικά διακζςιμα
ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφνται για τθν υλοποίθςθ του κάκε επιπζδου. Να
ςθμειωκεί ότι ςε υλοποιιςεισ εντόσ τθσ εταιρείασ υπάρχει αγορά και ανάπτυξθ
των ςυςτθμάτων όλων των επιπζδων όπωσ αυτά απεικονίηονται (9)

Εικόνα 1: Τα επίπεδα των υπολογιςτικών ςυςτθμάτων και θ ςχζςθ τουσ με τουσ τφπουσ Cloud Computing.
Πηγή: http://www.katescomment.com/iaas-paas-saas-definition/
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 Ακολουκεί ο Ρίνακασ 1 όπου περιγράφονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά του
κάκε επιπζδου και ενδεικτικζσ εφαρμογζσ όπου ζχουν υλοποιθκεί ςτο κάκε
επίπεδο. Στον πίνακα αυτό αναφζρεται ζνα επιπλζον επίπεδο, το AppComponents as a service. Το ςφνθκεσ είναι ότι αυτό το επίπεδο
περιλαμβάνεται ςτο επίπεδο Platform As a Service. Το τελευταίο επίπεδο του
πίνακα αυτοφ (Physical Infrastracture) δεν αποτελεί είδοσ Cloud Computing
αλλά είναι θ βάςθ για τθν ανάπτυξθ. Ραρομοίωσ και για το επίπεδο Physical
Infrastracture το οποίο το ςυναντάμε ςτο επίπεδο Infrastracture as a Service.
Εδϊ γίνεται ο διαχωριςμόσ διότι υπάρχουν και εταιρείεσ που προςφζρουν
φυςικά μθχανιματα server και υπθρεςίεσ διαδικτφου και μετά ο χριςτθσ τα
διαμορφϊνει όπωσ κζλει (10)
Επίπεδα Cloud
Software as a Service

App-components as a
Service

Platform as a Service

Infrastructure as a
Service

Physical Infrastructure

Προςφερόμενεσ Υπθρεςίεσ

Εμπορικά διακζςιμεσ
υπθρεςίεσ

 Λςτοςελίδεσ με εμπλουτιςμζνο
διαδραςτικό περιβάλλον
 Εφαρμογζσ που εμφανίηονται ςαν
Λςτοςελίδεσ
 Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 Flickr

 Εργαλεία ςυνεργαςίασ και αφξθςθσ
παραγωγικότθτασ
 Εφαρμογζσ με εργαλεία Cloud

 Cisco WebEx
 Google Docs
 IBM Bluehouse

 Διεπαφζσ προγραμματιςμοφ για
χριςθ και ενςωμάτωςθ
ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν του
διαδικτφου
 Συνδυαςμόσ υπθρεςιϊν διαδικτφου
για τθν δθμιουργία νζασ κατά το
πρότυπο SOA.
 Ρλατφὀρμα γλϊςςασ
προγραμματιςμοφ για ανάπτυξθ
προγραμμάτων
 Βάςεισ Δεδομζνων
 Επιπλζον εργαλεία ανάπτυξθσ
προγραμμάτων
 Εικονικοί Server
 Αποκθκευτικοί χϊροι
 Εικονικά Δίκτυα
 Διαχείριςθ ςυςτθμάτων

 Amazon Flexible Payments
Service and DavPay
 Salesforce.com’s
AppExchange
 Yahoo map API
 Google Calendar API
 zembly
 Google App engine and
BigTable
 Microsoft SQL server data
services
 Engine Yard
 Saleforce.com
 Akamai
 Amazon EC2
 Mosso
 Nirvanix Storage Delivery
Network
 GoDaddy.com
 Rackspace
 Savvis

 Φυςικοί Server
 Υπθρεςίεσ διαδικτφου

 Myspace.com
 Gmail

Πίνακασ 1:Περιγραφι των επιπζδων Cloud Computing και ενδεικτικζσ υπθρεςίεσ που ζχουν υλοποιθκεί
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Και τα τρία είδθ του Cloud Computing μποροφν να αναπτυχκοφν ςε 4 διαφορετικζσ
μορφζσ (5) (6) (11):







Public Cloud: Στθν περίπτωςθ αυτι, όλθ θ υποδομι ανικει ςε μία οντότθτα (π.χ.
εταιρεία) και εμπορεφεται υπθρεςίεσ προσ το ευρφ κοινό ι μεγάλεσ επιχειριςεισ.
Private Cloud: Στθν περίπτωςθ αυτι θ υποδομι ανικει ι νοικιάηεται από ζναν
οργανιςμό (μπορεί να είναι και ολόκλθροσ ο δθμόςιοσ τομζασ ενόσ κράτουσ ι
κάποια μικρότερθ επιχείρθςθ) και χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για να καλφψει τισ
ανάγκεσ του οργανιςμοφ αυτοφ. Από το 2008 ερευνθτισ είχε προβλζψει ότι το
μζλλον των εταιρικϊν δικτφων το αποτελεί το Private Cloud (11).
Community Cloud: Θ υποδομι ανικει ςε περιςςότερεσ από μία οντότθτεσ και
χρθςιμοποιείται από κοινοφ για να εξυπθρετιςει κοινά ενδιαφζροντα όπωσ
ηθτιματα αςφάλειασ κ.α.
Hybrid Cloud: Ρρόκειται για ςυνδυαςμό δφο ι
περιςςοτζρων μορφϊν Cloud (Private, Public,
Community) όπου θ οντότθτα ζχει τον δικό τθσ
εξοπλιςμό που όμωσ με κατάλλθλο τρόπο
διαςυνδζεται και αλλθλεπιδρά με τον εξοπλιςμό
και τισ υπθρεςίεσ του άλλου cloud. Συνθκζςτεροσ
ςυνδυαςμόσ για να προκφψει το υβριδικό είναι θ
Εικόνα 2: Παράδειγμα Hybrid Cloud. Πηγή:
χριςθ του Private με το Public.
http://lingonlife.blogspot.com/2010/11/xcerionΜε τθν πρόοδο τθσ τεχνολογίεσ, οι περιςςότερεσ icloud-hybrid-cloud-computing.html
εταιρείεσ οδθγοφνται ςε χριςθ «εικονικϊν
μθχανϊν», δθλαδι ζχουν ζνα φυςικό server και με κατάλλθλο λογιςμικό (όπωσ
HyperV, VmWare, Citrix, κοκ) δθμιουργοφν άλλουσ εικονικοφσ. Με τον τρόπο αυτό
ζχουν καλφτερθ εποπτεία των επιπλζων server με μικρότερο κόςτοσ.
Θ τεχνολογία που χρθςιμοποιείται από τα προαναφερκζντα λογιςμικά είναι να
μποροφν πλζον να ζχουν δυναμικι αξιοποίθςθ των πόρων. Για παράδειγμα2, με το
λογιςμικό HyperV τθσ Microsoft3 είναι δυνατι θ δυναμικι χριςθ τθσ φυςικισ
μνιμθσ Ram ανάμεςα ςτα εικονικά μθχανιματα ι με τθν κατάλλθλθ
παραμετροποίθςθ, είναι δυνατόν να ςυηευχκεί με τισ υπθρεςίεσ Cloud τθσ
Microsoft και να κάνει κατανομι πόρων μεταξφ τθσ φυςικισ υποδομισ που
διακζτει θ εταιρεία και τθσ υποδομισ Cloud που διακζτει θ Microsoft. Ζτςι
δθμιουργείται και το Hybrid Cloud.

2

Οι άλλεσ εταιρείεσ που αναφζρκθκαν, ζχουν αντίςτοιχεσ δυνατότθτεσ με το παράδειγμα, αλλά με
τρόπουσ και διαδικαςίεσ διαφορετικζσ θ κακεμία.
3
Λςχφει για εκδόςεισ Microsoft HyperV 2008R2 ι μεταγενζςτερεσ.
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1.2.

Πλεονεκτήματα

Πςοι αναφζρονται ςτο Cloud Computing το κεωροφν ςυνϊνυμο με τισ 4 παρακάτω
ζννοιεσ :
1.
2.
3.
4.

Scalability
Elasticity
Availability
Cost Benefit

Είναι τζςςερισ δείκτεσ – κλειδιά που φανερϊνουν εάν και κατά πόςο είναι εφικτι θ
απόκτθςθ κάποιασ υπθρεςίασ Cloud.
Scalability: Αναφζρεται ςτθν δυνατότθτα κάλυψθσ των αυξανόμενων αναγκϊν ςτον
χρόνο με τρόπο όμωσ αυτοματοποιθμζνο και γριγορο ϊςτε να μθν αντιμετωπιςτεί κάποιο
downtime. (12) (13)
Elasticity: Ο όροσ αυτόσ αναφζρεται ςτθν δυναμικι κατανομι πόρων, δθλαδι τθν
ικανότθτα να δεςμεφει ςτιγμιαία μεγάλθ ποςότθτα πόρων για να καλυφκεί θ ανάγκθ και –
αντίςτοιχα – θ ςτιγμιαία αποδζςμευςι τουσ μόλισ το επιτρζψουν οι ςυνκικεσ. Θ ποιότθτα
αυτοφ του όρου είναι μετρίςιμθ και εξαρτάται από τθν ταχφτθτα δζςμευςθσ και
αποδζςμευςθσ πόρων, το μζγιςτο ποςό των πόρων που μπορεί να χρθςιμοποιιςει και τισ
δυνατότθτεσ μζτρθςθσ πραγματικϊν αναγκϊν ϊςτε να χρθςιμοποιιςει μόνο τουσ
απολφτωσ απαραιτιτουσ πόρουσ. (13) (12) . Για να γίνει κατανοθτόσ ο όροσ Elasticity,
ακολουκοφν δφο εικόνεσ. Στθν Εικόνα 3, βλζπουμε τθν καμπφλθ με λευκό χρϊμα που
αντιπροςωπεφει τθν κίνθςθ του διαδικτφου και με κόκκινο χρϊμα τθν γραμμι που
αντιπροςωπεφει το μζγιςτο όριο κίνθςθσ που μπορεί να εξυπθρετιςει ο εξοπλιςμόσ μασ.
Βλζπουμε ότι για να μθν ζχουμε ανικανοποίθτουσ πελάτεσ αναγκαηόμαςτε να ζχουμε
εξοπλιςμό που το μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα μζνει ανενεργόσ. Στθν Εικόνα 4 βλζπουμε
τθν κόκκινθ καμπφλθ που είναι θ κίνθςθ τθσ ιςτοςελίδασ και βλζπουμε και τθν μπλε
καμπφλθ που είναι θ μζγιςτθ ανοχι μασ εκείνθ τθ ςτιγμι. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ τα όρια
ανοχισ μασ είναι πιο ελαςτικά και ζχουμε καλφτερθ αξιοποίθςθ πόρων.

Εικόνα 3: Οι υποδομζσ μιασ ιςτοςελίδασ ςε ςχζςθ με τθν κίνθςθ εκτόσ Cloud. Πηγή: Αθανάσιος Κλαδάκης IT
PRO DEV Connections Keynote
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Εικόνα 4: Οι υποδομζσ μιασ ιςτοςελίδασ ςε ςχζςθ με τθν κίνθςθ εντόσ Cloud. Πηγή: Αθανάσιος Κλαδάκης IT
PRO DEV Connections Keynote

Availability: Με τον όρο αυτό περιγράφεται ότι για να είναι το ςφςτθμα αξιόπιςτο κα
πρζπει να εμφανίηει και μεγάλα ποςοςτά χρόνου διακεςιμότθτασ ϊςτε οι πελάτεσ να είναι
ικανοποιθμζνοι και να μθν αποτελζςει κάποιο downtime αιτία για απϊλεια δεδομζνων ι
και κατά ςυνζπεια χρθμάτων. Οι ςφγχρονοι παροχείσ υπθρεςιϊν Cloud το εγγυϊνται αυτό
χρθςιμοποιϊντασ υποδομζσ αποκεντρωμζνεσ και με δυνατότθτεσ άμεςθσ απόκριςθσ ςε
περιπτϊςεισ καταςτροφϊν.
Cost Benefit: Λαμβάνοντασ υπ’όψιν μασ τουσ προθγοφμενουσ παράγοντεσ που πρζπει
να ιςχφουν για να ορίςουμε αποδοτικι υπθρεςία Cloud Computing, καταλιγουμε ςτθν
κατεξοχιν μζτρθςθ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, το τελικό τθσ κόςτοσ. Κα πρζπει ςε κάκε
περίπτωςθ το κόςτοσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ υπθρεςίασ να είναι μικρότερο ι ίςο με το
αντίςτοιχο κόςτοσ τθσ ανάπτυξθσ τθσ υπθρεςίασ ςε εγκαταςτάςεισ του οργανιςμοφ ι τθσ
επιχείρθςθσ. Το μοντζλο χρζωςθσ είναι γνωςτό και ςαν “Pay As You Go” ι ςε μετάφραςθ,
πλθρϊνεισ για όςουσ πόρουσ χρθςιμοποιείσ όςο τουσ χρθςιμοποιείσ.
Ο δείκτθσ που περιγράφει το ςυμφζρον μίασ επζνδυςθσ είναι ο δείκτθσ ROI (Return of
Investment). Στθν εικόνα Εικόνα 5 φαίνεται διαγραμματικά θ απόδοςθ και το κζρδοσ που
ζχουμε με τθ χριςθ υποδομϊν Cloud. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το κζρδοσ δεν παρουςιάηει
κάμψθ όπωσ ςυμβαίνει με το διάγραμμα όπου ζχουμε υποδομζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ
εταιρείασ.
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Εικόνα 5: Δείκτθσ ROI με On-premises και Cloud υποδομζσ. Πηγή: Αθανάσιος Κλαδάκης IT PRO DEV
Connections Keynote

Μία άλλθ οπτικι του κόςτουσ του Cloud Computing είναι θ μετατροπι των κεφαλαίων
που αφοροφν τθν απόκτθςθ παγίων και τθν απόςβεςι τουσ ςε λειτουργικά ζξοδα. Σε
πολλζσ περιπτϊςεισ βζβαια, τα λειτουργικά ζξοδα γίνονται λιγότερα από τα αντίςτοιχα
απόκτθςθσ παγίων.
Ακολουκεί μία αλλθλουχία εικόνων όπου διακρίνεται ςχθματικά πϊσ όταν αυξάνεται θ
ηιτθςθ πόρων, αυξάνονται και οι διακζςιμοι πόροι πλθρϊνοντασ μόνο για όςουσ πόρουσ
είναι απαραίτθτοι και για το χρονικό διάςτθμα που τουσ χρθςιμοποιοφμε. Να ςθμειωκεί ότι
αντίςτοιχα όταν μειϊνονται οι απαιτιςεισ, μειϊνονται και οι πόροι αλλά για λόγουσ
οικονομίασ χϊρου, δε κα φανεί ςτθν αλλθλουχία.
 Στθν Εικόνα 6 εμφανίηεται περιγραφικά ο χριςτθσ, θ υποδομι Cloud και οι
ςυνδζςεισ πελατϊν (ςτο τελευταίο επίπεδο όπου γράφει world wide web).
Στθν αρχι νοικιάηουμε «1 server» από τον πάροχο υπθρεςιϊν Cloud για να
μπορζςουμε να αναπτφξουμε τθν εφαρμογι μασ και ό,τι άλλο χρειαηόμαςτε.
 Στθν ςυνζχεια αρχίηουν οι εφαρμογζσ μασ να προςπελαφνονται από χριςτεσ κι
ζτςι ςτθν Εικόνα 7 με τθν αφξθςθ των απαιτιςεων ςε πόρουσ, δεςμεφουμε και
ακόμα ζνα server από τθν υποδομι του παρόχου.
 Με τθν αφξθςθ τθσ δθμοτικότθτασ των εφαρμογϊν μασ, αυξάνονται οι χριςτεσ
κι ζτςι ςτθν Εικόνα 8 δεςμεφουμε 3 επιπλζον server.
Αντίςτοιχα όταν μειϊνεται θ ηιτθςθ των εφαρμογϊν μασ από τουσ χριςτεσ,
αποδεςμεφονται και οι επιπλζον server χωρίσ κακυςτζρθςθ. Αυτι θ διαδικαςία ζχει ςαν
αποτζλεςμα, ο λόγοσ κόςτουσ υποδομϊν προσ το κζρδοσ να παραμζνει ςτακερόσ εν
αντικζςει με τθν περίπτωςθ όπου πικανόν να είχαμε υποδομζσ για να καλφψουμε τθ
μζγιςτθ ηιτθςθ των χρθςτϊν. Στθν τελευταία περίπτωςθ είναι εφλογο ότι για ζνα μεγάλο
χρονικό διάςτθμα, οι υποδομζσ κα ζμεναν αναξιοποίθτεσ.
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Εικόνα 6: a. Κατάςταςθ αδράνειασ

Εικόνα 7: b. Αφξθςθ ςυνδζςεων από τουσ χριςτεσ

Εικόνα 8: c. Επιπρόςκετθ αφξθςθ χρθςτών

20 | Σ ε λ ί δ α

Συγκριτική Ανάλυςη Υπηρεςιών Cloud Computing
1.3.

Περιοριςμοί

Τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι και με τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ που λαμβάνει χϊρα, οι
τεχνικοί περιοριςμοί εμφανίηονται κυρίωσ ςτθν πλευρά του καταναλωτι και ςτθ
διακεςιμότθτα διαδικτυακισ πρόςβαςθσ υψθλϊν ταχυτιτων τόςο κατά τθν αποςτολι
δεδομζνων, όςο και κατά τθ λιψθ. Ο Ρίνακασ 2 μασ δίνει τθν δυνατότθτα να δοφμε
μετριςεισ ςφμφωνα με το Internet Traffic Report ανά Ιπειρο ςχετικά με τθν ποιότθτα τθσ
πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο.
Ήπειροσ

Βακμολογία

Αςία
Αυςτραλία
Ευρϊπθ
Βόρεια Αμερικι
Νότια Αμερικι

64
83
81
76
85

Μζςοσ χρόνοσ
απόκριςθσ (ms)
350
163
187
230
147

Μζςθ ποςότθτα (%)
χαμζνων πακζτων
16 %
0%
5%
18 %
0%

Πίνακασ 2: Η "ποιότθτα" τθσ διαδικτυακισ πρόςβαςθσ παγκοςμίωσ

Από τθ μεριά των εταιρειϊν, τα Data Center τα καταςκευάςουν αποκεντρωμζνα και ςε
περιοχζσ κατά το δυνατόν οικονομικότερα. Ζτςι ζχουμε data center ςε ρυμουλκοφμενεσ
πλατφόρμεσ για να τοποκετοφνται ςτισ απαιτοφμενεσ περιοχζσ χρθςιμοποιϊντασ μόνο νερό
(για ψφξθ), ρεφμα και παροχι διαδικτφου4 ι γίνονται ζρευνεσ για υποκαλάςςια
εγκατάςταςθ data center με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ πόρων από τθν ψφξθ5.
Βζβαια επειδι θ τεχνολογία αυτι είναι ςχετικά καινοφρια, υπάρχουν περιπτϊςεισ
όπου μζροσ ι και όλεσ οι υπθρεςίεσ κάποιου παρόχου μποροφν να τεκοφν εκτόσ
λειτουργίασ.
Εκτόσ από τουσ φυςικοφσ περιοριςμοφσ, υπάρχουν και περιοριςμοί από άλλεσ
παραμζτρουσ ςυνικωσ από τουσ καταναλωτϊν. Συνοπτικά να αναφζρουμε ότι οι
περιοριςμοί αυτοί ζχουν να κάνουν κυρίωσ με κζματα αςφάλειασ δεδομζνων, πολιτικϊν
αςφαλείασ, εμπιςτευτικότθτα και διακεςιμότθτα των δεδομζνων.
1.3.1. Αςφάλεια – Πολιτικέσ αςφαλείασ
Αυτι τθ ςτιγμι, το πλεονζκτθμα που υπάρχει ςτθν κεντρικι διαχείριςθ των
υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων που βρίςκονται ςε ιδιοκτθςία τθσ εταιρείασ είναι ο πλιρθσ
ζλεγχοσ των πολιτικϊν αςφαλείασ που υπάρχουν και ο πλιρθσ ζλεγχοσ χριςθσ και
4

Ρρόκειται για μία καινοτομία τθσ Microsoft. Ετοιμάηει ρυμουλκοφμενεσ πλατφόρμεσ με
παραμετροποιθμζνουσ server και τισ αποςτζλλει ςτισ περιοχζσ όπου κρίνει ότι μποροφν να
αποδϊςουν τα μζγιςτα. Εκεί οι απαιτιςεισ είναι: φυςικι αςφάλεια του χϊρου, παροχι θλεκτρικοφ
ρεφματοσ για τθν τροφοδοςία των μθχανθμάτων, παροχι νεροφ για τθν ψφξθ των μθχανθμάτων και
παροχι διαδικτφου για τθν ςφνδεςι των μθχανθμάτων. Ζνα βίντεο παράδειγμα:
http://www.microsoft.com/showcase/en/us/details/36db4da6-8777-431e-aefb-316ccbb63e4e
5
Θ Google ζχει κατοχυρϊςει ςαν πατζντα τα υποκαλάςςια Data Center. Υπιρχε θ ςκζψθ
εγκατάςταςθσ ενόσ μεγάλου ςτθν Γροιλανδία. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ:
http://www.datacenterknowledge.com/archives/2008/09/06/google-planning-offshore-data-barges/
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προςπζλαςισ τουσ. Επί πλζον, από τθν μεριά των χρθςτϊν, χρειάηονταν να κυμοφνται μόνο
ζνα – ι το πολφ δφο – κωδικοφσ για να ζχουν πρόςβαςθ ςτουσ πόρουσ τθσ εταιρείασ, οι
οποίοι κωδικοί μποροφςαν να υπακοφουν ςτισ πολιτικζσ αςφαλείασ και να πλθροφν
ελάχιςτο μικοσ – διάταξθ και περιοδικότθτα αλλαγισ. Ο Ρίνακασ 3 περιγράφει τουσ κατά
προςζγγιςθ απαιτοφμενουσ χρόνουσ για να βρεκεί ζνασ κωδικόσ αναλόγωσ του μεγζκουσ
του και τθσ πολυπλοκότθτάσ του όταν γίνεται επίκεςθ “Brute Force Attack”6.
Μζγεκοσ κωδικοφ
3 χαρακτιρεσ
4 χαρακτιρεσ
5 χαρακτιρεσ
6 χαρακτιρεσ
7 χαρακτιρεσ
8 χαρακτιρεσ
9 χαρακτιρεσ
10 χαρακτιρεσ
11 χαρακτιρεσ
12 χαρακτιρεσ
13 χαρακτιρεσ
14 χαρακτιρεσ

Όλοι οι χαρακτιρεσ
0,86 δευτερόλεπτα
1,36 λεπτά
2,15 ϊρεσ
8,51 θμζρεσ
2,21 χρόνια
2,10 αιϊνεσ
20 χιλιετίεσ
1899 χιλιετίεσ
180365 χιλιετίεσ
17184705 χιλιετίεσ
1627797068 χιλιετίεσ
154640721434 χιλιετίεσ

Μόνο μικρά γράμματα
0,02 δευτερόλεπτα
0,046 δευτερόλεπτα
11,9 δευτερόλεπτα
5,15 λεπτά
2,23 ϊρεσ
2,42 θμζρεσ
2,07 μινεσ
4,48 χρόνια
1,16 αιϊνεσ
3,03 χιλιετίεσ
78,7 χιλιετίεσ
2046 χιλιετίεσ

Πίνακασ 3: Σχζςθ μικουσ κωδικοφ με χρόνο προςπζλαςθσ από Brute Force Attack

Υιοκετϊντασ μία λφςθ Cloud Computing, αυτομάτωσ προςτίκενται και άλλοι κωδικοί
για τουσ χριςτεσ και προκφπτουν ηθτιματα διαχείριςθσ των κωδικϊν. Στθν περίπτωςθ δε
που δεν ζχουμε μόνο μία υπθρεςία Cloud αλλά περιςςότερεσ, οι χριςτεσ αναγκάηονται να
απομνθμονεφουν επιπλζον κωδικοφσ, οπότε εκ των πραγμάτων αναγκάηονται να ορίηουν
κωδικοφσ που κα μποροφν να τουσ κυμοφνται είτε μζςω κάποιασ λογικισ αλλθλουχίασ
ςκζψεων είτε κα βάηουν αςκενείσ κωδικοφσ. Το παραπάνω κενό αςφαλείασ δε κα μπορεί
εφκολα να αντιμετωπιςτεί ςε μία μεγάλθ εταιρεία όταν δε κα υπάρχει κεντρικι διαχείριςθ
των ςυςτθμάτων και των πολιτικϊν αςφαλείασ. (14)
Αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ αςφάλειασ των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων μιασ εταιρείασ
είναι οι διαδικαςίεσ ελζγχου ευπακειϊν και εφαρμογισ των πολιτικϊν αςφαλείασ (security
audit). Μία μεγάλθ εταιρεία παροχισ υπθρεςιϊν Cloud είναι ςχεδόν απίκανο να επιτρζπει
ςτον κάκε πελάτθ τθσ να εκτελεί διαδικαςίεσ ελζγχου. Επιπροςκζτωσ, θ τιρθςθ αρχείων
από τισ λειτουργίεσ του κάκε χριςτθ (Log Files)7 για τον κάκε πελάτθ τθσ ζχει ςαν
αποτζλεςμα τθ δθμιουργία μεγάλου όγκου αρχείων που είναι δφςκολο να διερευνθκοφν ςε
περίπτωςθ που χρειαςτεί. Ακόμθ, ανάλογα με τθν νομοκεςία που ιςχφει για τον πάροχο,
6

Brute Force Attack: Είναι θ επίκεςθ εκείνθ όπου ο επιτικζμενοσ δοκιμάηει διαδοχικά όλουσ τουσ
διακζςιμουσ ςυνδυαςμοφσ μζχρι να βρει τον ςωςτό κωδικό. Θ επίκεςθ αυτι εκτόσ από γνϊςεισ
απαιτεί και μεγάλθ υπολογιςτικι ιςχφ. Στο ςφγχρονο περιβάλλον ςυνικωσ θ επίκεςθ δε γίνεται από
ζνα απλό μθχάνθμα, αλλά από ςυνδυαςμό μθχανθμάτων τα οποία περιιλκαν ςτθν διάκεςθ του
επιτικζμενου με τθν εγκατάςταςθ κακόβουλου λογιςμικοφ.
7
Ρρζπει να τθροφνται αναλυτικά LogFIle από τισ εταιρείεσ ϊςτε να είναι δυνατό να γίνει
ταυτοποίθςθ των ςυμβάντων και ανάλυςθ του τι προκάλεςε κάποιο κενό αςφαλείασ ι κάποια
αςτοχία του λογιςμικοφ.
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μπορεί για να επιτρζψει τθν πρόςβαςθ ςτα αρχεία αυτά να ηθτιςει νομικι ςυμβολι και
αίτθςθ προσ τα αρμόδια δικαςτικά όργανα. (15)
Στθν κεματολογία τθσ αςφάλειασ των δεδομζνων, ανικουν και οι πολιτικζσ Disaster
Recovery8. Οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν Cloud ςυνικωσ δεν αποκαλφπτουν τθν κζςθ
όπου βρίςκονται τα Data Center τουσ, αλλά αρκοφνται να δθλϊςουν ότι βρίςκονται ςε
διάφορεσ περιοχζσ ανά τον πλανιτθ. Επιπλζον, δεν αναφζρονται ςε ςυγκεκριμζνα ςχζδια
Disaster Recovery αλλά περιορίηονται ςτο να αναφζρουν ότι υπάρχει τζτοιο ςχζδιο. Με τον
τρόπο αυτό δθμιουργοφνται ερωτθματικά ςχετικά με τθν αξιοπιςτία των ςχεδίων αυτϊν.
Μία πρακτικι αντιμετϊπιςθσ αυτισ τθσ αβεβαιότθτασ είναι θ δζςμευςθ του παρόχου με
ςυμβόλαιο ότι αποκθκεφει τα δεδομζνα και ςε μία άλλθ αςφαλι τοποκεςία αποκλειςτικά
για χριςθ ςε περίπτωςθ καταςτροφισ. Μία άλλθ ςυνθκιςμζνθ πρακτικι είναι θ λιψθ
τοπικϊν αντιγράφων αςφαλείασ από τον πελάτθ τθσ εταιρείασ παροχισ υπθρεςιϊν Cloud
ςτισ εγκαταςτάςεισ του (on –premises) από τα ευαίςκθτα δεδομζνα του. (15)
Στον τομζα τθσ αςφάλειασ και ςτισ ανθςυχίεσ των πελατϊν ωσ προσ τθν αςφαλι
μετάβαςθ ςτον πάροχο υπθρεςιϊν Cloud ανικει και το προςωπικό που ζχει ςτθ διάκεςι
του ο πάροχοσ. Είναι ςθμαντικό με κάποιο τρόπο να γνωρίηει ο πελάτθσ για το ποιόν, τθν
επαγγελματικότθτα και τθν εχεμφκεια του προςωπικοφ ϊςτε να αποφεφγονται δυςάρεςτεσ
καταςτάςεισ. Ζνα τζτοιο παράδειγμα είναι όταν ζνασ μθχανικόσ τθσ εταιρείασ Google,
χρθςιμοποιϊντασ τα δικαιϊματα πρόςβαςθσ που είχε, μπικε ςε λογαριαςμοφσ ανθλίκων
παιδιϊν. Πταν το αντιλιφκθκαν οι γονείσ, τον κατιγγειλαν και θ Google τον απζλυςε.
Βλζπουμε από αυτό το παράδειγμα ότι ςε κάποια άλλθ περίπτωςθ κάποιοσ υπάλλθλοσ κα
είχε τθν δυνατότθτα να υποκλζψει ευαίςκθτα δεδομζνα κάποιασ εταιρείασ ι κάποιου
οργανιςμοφ που πικανόν να υπιρχαν αποκθκευμζνα.
Τζλοσ, ηιτθμα αςφαλείασ αποτελοφν και οι επικζςεισ με ςτόχο τθν κακυςτζρθςθ
εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν τθσ εταιρείασ (επικζςεισ Denial of Service DOS). Ρρόςφατο
παράδειγμα αποτελοφν οι πολλζσ επικζςεισ που ςχετίηονται με τθν υπόκεςθ τθσ
ιςτοςελίδασ Wikileaks. Ξεκίνθςε θ ιςτοςελίδα αυτι να δζχεται επίκεςθ από αγνϊςτουσ θ
οποία και απείλθςε τθν ςτακερότθτα των υπθρεςιϊν που προςζφερε ο πάροχόσ τθσ με
αποτζλεςμα, ο πάροχοσ να διακόψει τθν ςυνεργαςία με τθν ιςτοςελίδα. Στθ ςυνζχεια
ομάδα από χάκερ αντεπιτζκθκαν με επικζςεισ DOS ςτισ εταιρείεσ που διζκοψαν τθν
ςυνεργαςία με τθν ιςτοςελίδα αυτι με ςτόχο (κατά διλωςι τουσ) όχι να διακοπεί θ παροχι
των υπθρεςιϊν από τισ εταιρείεσ, αλλά να υπερφορτωκεί το δίκτυό τουσ ςε τζτοιο βακμό
ϊςτε να γίνει αντιλθπτό από τουσ καταναλωτζσ τουσ.

1.3.2. Ζητήματα Ιδιωτικότητασ και απορρήτου
Επιπλζον ηθτιματα που ζχουν απαςχολοφν τισ επιχειριςεισ προτοφ να υιοκετιςουν
λφςεισ Cloud Computing ζχουν να κάνουν με τισ προοπτικζσ επιβίωςθσ που εμφανίηει ο

8

Disaster Recovery: Ρρόκειται για ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν μετά από κάποια καταςτροφι
(φυςικι όπωσ πλθμμφρα, φωτιά, κτλ ι τεχνικι όπωσ καταςτροφι των δίςκων των server) ϊςτε ςτο
μικρότερο δυνατό διάςτθμα να είναι και πάλι λειτουργικά τα ςυςτιματα τθσ εταιρείασ. (58)
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εκάςτοτε πάροχοσ, με τα πνευματικά δικαιϊματα, με τον κίνδυνο επικζςεων από τρίτουσ
προσ τον πάροχο.
Είναι κοινόσ τόποσ ότι ςτισ επιχειριςεισ οι αλλαγζσ μπορεί να είναι ραγδαίεσ ωσ προσ
τθν ςφνκεςθ, τθν ιδιοκτθςία ι και το αντικείμενο το οποίο πραγματεφονται. Είναι
ςθμαντικό να μπορεί να προςτατευτεί ο πελάτθσ του παρόχου από μια πικανι χρεωκοπία,
εξαγορά και ςυγχϊνευςθ από κάποια άλλθ εταιρεία, αλλαγι τθσ επιχειρθματικισ
κατεφκυνςθσ ι από πικανι δυςλειτουργία του παρόχου. Ρρζπει κατά τθν υπογραφι του
ςυμβολαίου να είναι ξεκάκαροι οι όροι που κα προςτατεφουν τον πελάτθ και να
προβλζπουν τον τρόπο με τον οποίο ο πελάτθσ κα μπορζςει να πάρει τα δεδομζνα του
πίςω χωρίσ επιπλζον κόςτοσ και τα δεδομζνα να τα πάρει ςε τζτοια μορφι που να είναι
δυνατι θ ανάγνωςι τουσ από ςυςτιματα του πελάτθ ι από κάποιον άλλο πάροχο
υπθρεςιϊν cloud9.
Ραράδειγμα τζτοιων όρων χριςθσ αποτελοφν οι όροι χριςεισ του ιςτοςελίδασ Scribd
(Εικόνα 9) όπου μεταξφ άλλων αναφζρει ότι υπάρχει περίπτωςθ οι πλθροφορίεσ που ζχει
ςυλλζξει να ζλκουν ςε γνϊςθ ι κυριότθτα μίασ τρίτθσ εταιρείασ ςτθν περίπτωςθ που γίνει
κάποια ςυγχϊνευςθ ι αγορά τθσ εταιρείασ.

Εικόνα 9: Οι όροι τθσ υπθρεςίασ Scribd για τθν κυριότθτα των δεδομζνων

Ζνα άλλο παράδειγμα αλλαγισ τθσ πολιτικισ μιασ εταιρείασ, αποτελεί θ Google θ
όποια από τον Λανουάριο του 2011 αλλάηει τθν χριςθ τθσ υπθρεςίασ “Google Groups” και
με ειδοποιθτιριο μινυμα ενθμζρωςε τουσ διαχειριςτζσ τουσ ότι εάν δεν αποκθκεφςουν τα
αρχεία τουσ ςτο προβλεπόμενο διάςτθμα, αυτά κα χακοφν (Εικόνα 10).

9

Είναι γεγονόσ ότι υπάρχουν πάροχοι που για να πετφχουν τθν μεγαλφτερθ δυνατι επίδοςθ των
ςυςτθμάτων τουσ, χρθςιμοποιοφν λογιςμικό και μεκόδουσ δικισ τουσ δθμιουργίασ – αςφμβατεσ με
αντίςτοιχεσ άλλων εταιρειϊν.
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Εικόνα 10: Αλλαγι πολιτικισ από τθν Google ωσ προσ μία υπθρεςία τθσ

Σθμαντικό κζμα είναι θ πνευματικι ιδιοκτθςία των δεδομζνων που τοποκετοφνται από
τουσ χριςτεσ ςτισ υπθρεςίεσ Cloud. Είναι απαραίτθτο να αποςαφθνίηεται κάτι τζτοιο πάνω
ςτα ςυμβόλαια. Υπάρχουν εταιρείεσ οι οποίεσ κεωροφν ότι με το να αποςτείλεισ δεδομζνα
ςτισ υπθρεςίεσ τουσ, αυτομάτωσ κατζχουν και τα πνευματικά δικαιϊματα για οποιαδιποτε
χριςθ του ςε οποιοδιποτε μζςο. Στισ Εικόνα 11 και Εικόνα 12 φαίνονται οι όροι
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ για τισ 2 δθμοφιλείσ υπθρεςίεσ Scribd και Facebook όπου τα
δεδομζνα που ανεβάηει ο χριςτθσ, πλζον ανικουν και ζχει το δικαίωμα να τα
χρθςιμοποιιςει όπωσ κζλει.

Εικόνα 11: Οι όροι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ςτο Scribd
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Εικόνα 12: Οι όροι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ςτο facebook

Ηιτθμα προκφπτει και με το κατά πόςο οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν Cloud
Computing ζχουν γνϊςθ των δεδομζνων που ανεβάηει ο κάκε χριςτθσ και κατά πόςο
επεμβαίνουν ςε αυτά. Ζνα παράδειγμα λογοκριςίασ περιεχομζνων είναι όταν τον Νοζμβριο
του 2009 μία κακθγιτρια ςτθν Αμερικι κζλθςε να μοιράςει ςθμειϊςεισ μακιματοσ μζςω
τθσ υπθρεςίασ “Google group” αλλά δε τθσ επετράπθ από τθν Google γιατί κεωρικθκε το
περιεχόμενο απρεπζσ. Άλλο παράδειγμα όπου ο πάροχοσ υπθρεςιϊν Cloud Computing
προχϊρθςε ςε κρίςθ των περιεχομζνων κάποιου πελάτθ του και ςτθ ςυνζχεια ςε λφςθ τθσ
ςυνεργαςίασ τουσ, ιταν θ Amazon που ςταμάτθςε τθν ςυνεργαςία τθσ με τθν ιςτοςελίδα
Wikileaks. Αςχζτωσ με το θκικό μζροσ των περιεχομζνων τθσ ιςτοςελίδασ Wikileaks, το
γεγονόσ αυτό εγείρει ερωτιματα ςχετικά με τθν νομοκεςία που ιςχφει ςε περιβάλλον Cloud
και κατά πόςο μπορεί μετά τθν ζναρξθ τθσ ςυνεργαςίασ με τον πάροχο ο τελευταίοσ να
αποφανκεί ότι ο πελάτθσ του παραβιάηει όρουσ και να του διακόψει τθν παροχι
υπθρεςιϊν.
Το γεγονόσ ότι ζνασ πάροχοσ ςυγκεντρϊνει τόςουσ πολλοφσ τελικοφσ πελάτεσ, τον
κακιςτά ςτόχο κακόβουλων επικζςεων. Αυτζσ οι επικζςεισ μπορεί να μθν ζχουν ςαν ςτόχο
κάποια ςυγκεκριμζνθ εταιρεία που φιλοξενείται ςε αυτόν, αλλά δεν αποκλείεται να
αποκαλυφκοφν κάποια από τα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ αυτισ. Σαν παράδειγμα μποροφμε να
αναφζρουμε τθν επίκεςθ με μζκοδο phishing που δζχτθκε θ εταιρεία Salesforce τον
Οκτϊβριο του 2007 και είχε ςαν αποτζλεςμα να αποκαλυφκοφν ςτοιχεία από το
πελατολόγιο τθσ εταιρείασ. Ζνα πιο ςφγχρονο παράδειγμα είναι τον Λανουάριο του 2010
που πάλι επίκεςθ phishing επιτζκθκαν ςτθν Google και υποκλάπθκαν δεδομζνα.
Ολοκλθρϊνοντασ τθν αναφορά ςτισ , ζνα άλλο κρίςιμο κζμα για τουσ πελάτεσ είναι θ
δυνατότθτα ςυνεργαςίασ των παλαιϊν ςυςτθμάτων ι και προγραμμάτων (Legacy) με τα
νεότερα που υλοποιοφνται ςε Cloud. Θ ςυνθκζςτερθ πρακτικι είναι είτε θ αντικατάςταςθ
των παλαιότερων ςυςτθμάτων με άλλεσ υπθρεςίεσ παρόμοιων δυνατοτιτων ι εάν
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πρόκειται για εξειδικευμζνα ςυςτιματα, θ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ τουσ με τθν
υπάρχουςα μορφι τθσ.

1.3.3. Διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφορετικών Cloud

Με τα μζχρι τϊρα δεδομζνα, το να χρθςιμοποιιςει κάποια επιχείρθςθ υπθρεςίεσ
cloud είναι ςχετικά εφκολο κακϊσ υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μεταφζρει τα δεδομζνα
(όπωσ για παράδειγμα email) που ζχει μζχρι τϊρα ςε server εντόσ τθσ εταιρείασ ςτισ Cloud
υποδομζσ του παρόχου. Σε πολλοφσ παρόχουσ Cloud υπθρεςιϊν υπάρχουν και
εξειδικευμζνεσ ομάδεσ ςε κζματα Data Migration ϊςτε να μπορζςουν με τθ λιγότερο
δυνατι προςπάκεια οι πελάτεσ να μεταφζρουν τα δεδομζνα τουσ.
Αυτό όμωσ που δεν περιγράφεται και δεν είναι μζχρι τϊρα επιτρεπτό είναι το να
μπορεί θ επιχείρθςθ να μεταφζρει τα δεδομζνα τθσ από τισ Cloud υπθρεςίεσ ςε server τθσ
εταιρείασ τθσ ι ςε server άλλου Cloud παρόχου. Με τον τρόπο αυτό, εάν για παράδειγμα
κάποια εταιρεία επιλζξει τθ ςυνδρομι υπθρεςιϊν φιλοξενίασ email ςε κάποιον πάροχο
Cloud email hosting, μζνει δεςμευμζνθ ςτον πάροχο αυτόν χωρίσ να είναι εφκολθ θ
μετακίνθςθ των δεδομζνων τθσ εταιρείασ.
Για τον λόγο αυτό, μία κατθγορία ζρευνασ που κερδίηει ζδαφοσ και αναμζνεται μζςα
ςτο 2011 να φανοφν τα πρϊτα αποτελζςματά τθσ (16) είναι θ ζρευνα για τθν
διαλειτουργικότθτα μεταξφ των API των διαφόρων παρόχων υπθρεςιϊν Cloud Computing.
Το ηιτθμα τθσ διαλειτουργικότθτασ για να το ορίςουμε κα μποροφςαμε να το
χωρίςουμε ςε τρεισ ομάδεσ: Τθν Διαλειτουργικότθτα ωσ προσ τθν Υπθρεςία, τθν Διαχείριςθ
και τα Δεδομζνα. (17)

Θ Διαλειτουργικότθτα ωσ προσ τισ Υπθρεςίεσ και τα Προγράμματα ζχει να
κάνει κατά κφριο λόγο με τον τρόπο που δομοφνται και αναπτφςςονται τα
προγράμματα. Κα πρζπει να γίνεται δόμθςθ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μποροφν
να λειτουργοφν ςε περιβάλλον Cloud Computing και να μθν χάνουν τθν
λειτουργικότθτά τουσ κατά τθ μεταφορά τουσ από τον ζνα πάροχο ςτον άλλο ι
ςε διαφορετικι υποδομι.

Θ Διαλειτουργικότθτα ωσ προσ τθν διαχείριςθ είναι ζνασ τομζασ ςτον οποίο
ζχει γίνει ιδθ αρκετι δουλειά και ζχουμε δει και αποτελζςματα. Ζχει να κάνει
με τθν εφρεςθ κατάλλθλων APIs10 με τα οποία μία εφαρμογι κα μπορεί να
διαχειρίηεται όλα τα Cloud περιβάλλοντα είτε αυτά είναι Private είτε Public.
Μεταξφ άλλων κα πρζπει να ελζγχει τισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ δεδομζνων
μεταξφ των παρόχων, να μπορεί να διαχειρίηεται τισ εφαρμογζσ και τουσ server

10

API: Application Programming Interface: Ρρόκειται για τθν διεπαφι μεταξφ των ςυςτθμάτων τθσ
εταιρείασ και τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί. Σαν παράδειγμα για
το API κα μποροφςαμε να αναφζρουμε τθν ιςτοςελίδα ειςαγωγισ παραμζτρων ςε δικτυακό
εκτυπωτι.
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δίνοντασ τθν δυνατότθτα εκκίνθςθσ, παφςθσ και επανεκκίνθςθσ, να μπορεί να
ελζγχει τθν διαχείριςθ του αποκθκευτικοφ χϊρου, κ.α.

Θ Διαλειτουργικότθτα ωσ προσ τα δεδομζνα είναι μάλλον το πιο ςθμαντικό
κομμάτι αλλά και το πιο δφςκολο ςτθν υλοποίθςθ. Στο κομμάτι αυτό
περιλαμβάνεται ο οριςμόσ τθσ δομισ των δεδομζνων και των τφπων των
αρχείων ϊςτε να είναι ςυμβατά μεταξφ των παρόχων και να μποροφν να
μετακινθκοφν από τον ζνα πάροχο ςτον ανταγωνιςτι του χωρίσ κάποια
επεξεργαςία μετατροπισ. Για παράδειγμα, κα πρζπει να οριςτοφν με ςαφινεια
πϊσ κα είναι οι «εικόνεσ11» των εικονικϊν μθχανϊν, πϊσ κα πρζπει να είναι
δομθμζνεσ οι εφαρμογζσ, πϊσ κα είναι δομθμζνεσ οι βάςεισ δεδομζνων για τισ
διάφορεσ κατθγορίεσ προγραμμάτων (π.χ. Βάςεισ δεδομζνων για προγράμματα
CRM12). Εάν λυκοφν τα παραπάνω προβλιματα που αφοροφν αρχεία, ζπεται και
θ λφςθ των προβλθμάτων μετακίνθςθσ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων και
προγραμμάτων ςε πραγματικό χρόνο κατά τθν διάρκεια που είναι ενεργά και
ζχουν ςυνδεδεμζνουσ χριςτεσ χωρίσ όμωσ να υπάρξει κάποια διακοπι των
υπθρεςιϊν13.

2. ύγκριςη μεταξύ των παρόχων Τπηρεςιών Cloud
Computing
Ο αρικμόσ των εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο τθσ παροχισ Cloud
Υπθρεςιϊν ολοζνα και αυξάνεται με τθν πάροδο του χρόνου. Χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ
εξζλιξθσ είναι ότι οι εταιρείεσ που δθμιουργοφνται ι αναπτφςςονται ςτον χϊρο δεν
ακολουκοφν κάποιο ςυγκεκριμζνο πρότυπο αλλά θ κάκε μία προςπακεί να καινοτομιςει
διαφζροντασ από τουσ υπόλοιπουσ με ςτόχο τισ ποιοτικότερεσ υπθρεςίεσ ι τισ χαμθλότερεσ
τιμζσ.
Αυτι θ πλθκϊρα παρόχων υπθρεςιϊν Cloud και θ διαφοροποίθςθ των τεχνολογιϊν
τουσ κακιςτά αρκετά δφςκολθ τθν ςφγκριςθ των υπθρεςιϊν που προςφζρουν τόςο
ποςοτικά όςο και ποιοτικά. (18)
Αναλυτικότερα:

11

Ωσ «εικόνα» των εικονικϊν μθχανϊν μεταφράηουμε τθν φράςθ “images of Virtual Machines” και
αναφζρεται ςτθν τεχνολογία που χρθςιμοποιείται από τισ εικονικζσ μθχανζσ που δίνει τθν
δυνατότθτα όλθ τθν παραμετροποίθςθ και τα αρχεία τθσ μθχανισ να τα αποκθκεφςει ςε ζνα τφπο
αρχείου (Image) και ςτθ ςυνζχεια αυτό να το μεταφζρει και να το επαναφζρει ςε άλλο μθχάνθμα και
να δουλζψει όπωσ όταν το αποκικευςε. Είναι το κεμζλιο και ο λόγοσ τθσ ευελιξίασ των εικονικϊν
μθχανϊν.
12
CRM: Customer Relationship Manager, είναι κατθγορία προγραμμάτων για επιχειριςεισ και
επιτρζπουν τθν καλφτερθ διαχείριςθ και οργάνωςθ του πελατολογίου των επιχειριςεων. Με τθν
πάροδο του χρόνου κερδίηουν ζδαφοσ τα CRM προγράμματα που διατίκενται ωσ SaaS και αυτό γιατί
είναι οικονομικότερα και επιτρζπουν τθν ευκολότερθ πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα από τουσ
υπαλλιλουσ τθσ εταιρείασ όπου και εάν αυτοί βρίςκονται.
13
Σε επίπεδο εικονικϊν μθχανϊν κάτι τζτοιο είναι εφικτό. Υπάρχει μεγάλθ εταιρεία του χϊρου που
ζχει καταφζρει δυναμικά να μετακινεί λογιςμικό server και υπθρεςίεσ από το ζνα φυςικό μθχάνθμα
ςτο άλλο χωρίσ να υπάρχει θ παραμικρι διακοπι ι ενόχλθςθ για τουσ χριςτεσ.
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 Δεν χρθςιμοποιοφν κάποια προκακοριςμζνθ ορολογία με αποτζλεςμα να μθν
είναι διακριτζσ οι υπθρεςίεσ που προςφζρουν ι για πια υπθρεςία χρεϊνεται ο
πελάτθσ.
 Χρθςιμοποιοφν ζνα μεγάλο εφροσ διαφοροποιθμζνων μοντζλων και τεχνικϊν
χρζωςθσ.
 Οι προςφορζσ υπθρεςιϊν διαφζρουν ςε πολλά επίπεδα που εκτίνονται από
τθν ευχρθςτία και τον πλουραλιςμό των διεπαφϊν τουσ μζχρι και τουσ όρουσ
που περιζχουν τα ςυμβόλαια (Service Level Agreement).
 Οι τιμζσ παροχισ υπθρεςιϊν αλλάηουν ραγδαία με τθν πάροδο του χρόνου,
οπότε και ζνα ςυγκριτικό μπορεί να μθν είναι ζγκυρο μετά από μία ι δφο
εβδομάδεσ.
Ραρόλαυτά, διάφοροι ερευνθτζσ κατά καιροφσ ζχουν καταφζρει να ομαδοποιιςουν
κάποια μετριςιμα κοινά χαρακτθριςτικά και να προχωριςουν ςε ςυγκρίςεισ με βάςθ αυτά.
Για παράδειγμα, θ εταιρεία Gartner για τισ μετριςεισ τθσ για τουσ πίνακεσ Magic
Quadrant for SaaS, αναφζρει ότι για να μπει ςτισ μετριςεισ μία εταιρεία πρζπει να πλθροί
κάποιεσ προχποκζςεισ θ οποίεσ και είναι (19):
 Θ παροχι οριςμζνων υπθρεςιϊν τισ οποίεσ και περιγράφουν όςο το δυνατόν
πιο ξεκάκαρα
 Υπάρχει ζνα ελάχιςτο όριο ςυνολικϊν εςόδων από τισ υπθρεςίεσ SaaS
 Είναι απαραίτθτθ θ παγκόςμια παρουςία τθσ εταιρείασ είτε με υπολογιςτικά
κζντρα ανά τον κόςμο, είτε με ζςοδα από διάφορεσ περιοχζσ του κόςμου.
Άλλοι ερευνθτζσ δίνοντασ ςυμβουλζσ για τθν επιλογι του καταλλθλότερου παρόχου
υπθρεςιϊν Cloud αναφζρουν ότι το πρόβλθμα αυτό είναι πολυδιάςτατο και θ
πολυπλοκότθτά του αυξάνεται με τθν προςκικθ επιπλζον παρόχων και επιπλζον
ςτοχευμζνων υπθρεςιϊν. Θ λφςθ για τθν επιλογι του καλφτερου ζρχεται με τθν
ςτοχευμζνθ ζρευνα για το ηθτιματα που κζλει θ εταιρεία να καλφψει και ζπειτα με το
ποιοσ πάροχοσ τα προςφζρει. (20)

2.1.

Μετρήςιμα Φαρακτηριςτικά

Οι μετριςιμεσ παράμετροι που απομζνουν ωσ προσ τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν Cloud
ζχουν ωσ εξισ:
2.1.1. Επιδόςεισ
Οι εταιρείεσ που ςκζφτονται να υιοκετιςουν λφςεισ Cloud Computing, ενδιαφζρονται
για τισ επιδόςεισ που κα ζχει θ υπθρεςία τουσ. Τουσ ενδιαφζρει οι εφαρμογζσ τουσ να είναι
ςε ζνα περιβάλλον από όπου κα διανζμονται με μεγάλθ ταχφτθτα – χωρίσ κακυςτζρθςθ
προσ τουσ καταναλωτζσ τουσ. Οι επιδόςεισ ζχουν να κάνουν τόςο με τθν ποιότθτα των
μθχανθμάτων του παρόχου όπου και γίνεται μζτρθςθ ςτουσ ρυκμοφσ αποςτολισ – λιψθσ
δεδομζνων, όςο και ςτθν ποιότθτα – ταχφτθτα του δικτφου εςωτερικά ςτον πάροχο αλλά
και ςτθν ςφνδεςι του με το διαδίκτυο. Οι παράμετροι αυτοί επθρεάηονται και από τθν
γεωγραφικι κζςθ του τελικοφ καταναλωτι και τθ κζςθ του υπολογιςτικοφ κζντρου του
παρόχου.
29 | Σ ε λ ί δ α

Συγκριτική Ανάλυςη Υπηρεςιών Cloud Computing
Για τισ μετριςεισ και τισ ςυγκρίςεισ μεταξφ των παρόχων υπθρεςιϊν Cloud, ζχουν
αρχίςει να εμφανίηονται εταιρείεσ που αςχολοφνται με τζτοιου είδουσ αναλφςεισ.
Με τον τρόπο αυτό, βλζπουμε τθν εταιρεία CloudSleuth θ οποία μεταξφ άλλων
προςφζρει τα παρακάτω διαγράμματα όπου διακρίνεται θ ποιότθτα του δικτφου (Εικόνα 13
και Εικόνα 14) και θ διακεςιμότθτα (Εικόνα 15) κάποιων από τουσ παρόχουσ Cloud. (21)

Εικόνα 13: Μετριςεισ ταχφτθτασ με απεικόνιςθ ςε χάρθ από τθν εταιρεία CloudSleuth

Εικόνα 14: Πίνακασ με τουσ χρόνουσ απόκριςθσ από τθν εταιρεία CloudSleuth
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Εικόνα 15: Διακεςιμότθτα τελευταίου μινα ςφμφωνα με τθν εταιρεία CloudSleuth

Αντίςτοιχα, υπάρχουν και εταιρείεσ οι οποίεσ προχωροφν ςε πιο εξειδικευμζνεσ
μετριςεισ όπωσ ποιοτικι και ποςοτικι λειτουργία των επεξεργαςτϊν, τθσ μνιμθσ, των
δίςκων και άλλων δομικϊν χαρακτθριςτικϊν. Από τθν Εικόνα 16 ζωσ και τθν Εικόνα 22
μποροφμε να δοφμε κάποιεσ από αυτζσ τισ μετριςεισ. Κάποιεσ από τισ εταιρείεσ που
πραγματοποιοφν τζτοιεσ μετριςεισ είναι οι CloudHarmony, BitCurrent, CloudCMP. Οι
μετριςεισ που παρακζτουμε, προζρχονται από τισ δφο τελευταίεσ. (22) (23)

Εικόνα 16: BitCurrent - Η ςυνολικι απόδοςθ ανά πάροχο
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Εικόνα 17: BitCurrent - Μζτρθςθ ταχφτθτασ ιςτοςελίδων ςτουσ παρόχουσ

Εικόνα 18: : BitCurrent – Δοκιμι επεξεργαςτών των παρόχων
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Εικόνα 19: BitCurrent - Δοκιμι των επεξεργαςτών των παρόχων

Εικόνα 20: BitCurrent - Σφάλματα κατά τθ διάρκεια των δοκιμών

Εικόνα 21: : BitCurrent - I/O test

33 | Σ ε λ ί δ α

Συγκριτική Ανάλυςη Υπηρεςιών Cloud Computing

Εικόνα 22: CloudCmp – Ανάλυςθ ανά λειτουργία των παρόχων

Ακολουκεί ο Ρίνακασ 4 που περιζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ από
φυςικά μθχανιματα που ζχουν οριςμζνοι πάροχοι υπθρεςιϊν Cloud Computing.

Ονομαςία
Παρόχου προϊόντοσ

Amazon.comEC2
(Elastic Compute
Cloud 2)

GoGrid
GoGrid Cloud
Computing

Google App
Engine for
Business

Χαρακτθριςτικά παρόχου
Διακεςιμότθτα

Διακζςιμεσ επιλογζσ υλικοφ

Γενικά διακζςιμθ

Βαςικζσ υποδομζσ: S: 1.7 GB ram, 1 EC2
Unit, 160 GB storage; L: 7.5 GB ram, 4
EC2 Units, 850 GB storage; XL: 15 GB
ram, 8 EC2 Units, 1690 GB storage HighΕπιλογζσ μνιμθσ RAM: XL: 17.1 GB ram,
6.5 EC2 Units, 420 GB storage; 2XL: 34.2
GB ram, 13 EC2 Units, 850 GB storage;
4XL: 68.4 GB ram, 26 EC2 Units, 1690 GB
storage”

Γενικά διακζςιμθ

0.5 CPU - .5 GB RAM, 30 GB storage; 1
CPU - 1 GB RAM, 60 GB storage; 2 CPU 2 GB RAM, 120 GB storage; 4 CPU - 4 GB
RAM, 240 GB storage; 8 CPU - 8 GB RAM,
480 GB storage”

Σε αξιολόγθςθ

Κάκε εφαρμογι καταναλϊνει όςθ
υπολογιςτικι ιςχφ τθσ χρειάηεται. Στο
κόςτοσ περιλαμβάνεται και διακζςιμοσ
αποκθκευτικόσ χϊροσ, εάν χρειαςτεί
μπορεί να αγοραςτεί επιπλζον.
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Joyent
SmartMachines

Γενικά διακζςιμθ

Layered
Technologies The
GridLayer Virtual
Machine

Γενικά διακζςιμθ

Rackspace Cloud
Servers

Οι cloud server με
λειτουργικό βαςιςμζνο ςε
Linux είναι γενικά
διακζςιμοι, Οι Server με
λειτουργικό Windows είναι
ακόμα ςε δοκιμαςτικι
ανάπτυξθ

.25 GB - 256 MB ram, .0625 CPU, 5 GB
storage; 1 GB - 1 GB ram, .25 CPU, 15 GB
storage; 2 GB - 2 GB ram, .5 CPU, 25 GB
storage; 4 GB - 4 GB ram, 1 CPU, 50 GB
storage; 8 GB - 8 GB ram, 2 CPUs, 100 GB
storage; 16 GB - 16 GB ram, 4 CPUs,
*Κάκε ςφνκεςθ περιλαμβάνει 10
TB/μινα χριςθ δικτφου, 100 GB storage;
32 GB - 32 GB ram, 8 CPUs, 100 GB
storage

Μθ διακζςιμθ πλθροφορία

Linux Cloud Servers: 256 MB RAM, 10 GB
storage; 512 MB RAM, 20 GB storage 1024
MB RAM, 40 GB storage; 2048 MB RAM, 80
GB storage 4096 MB RAM, 160 GB storage;
8192 MB RAM, 320 GB storage 15872 MB
RAM, 620 GB storage Windows Cloud
Servers: 512 MB RAM, 20 GB storage; 1 GB
RAM, 40 GB storage 2 GB RAM, 80 GB
storage; 4 GB RAM, 160 GB storage 8 GB
RAM, 320 GB storage; 15.5 GB RAM, 620 GB
storage”

120 MB of data and 600 MB file storage
per user. Ο ελάχιςτοσ αποκθκευτικόσ
χϊροσ είναι 1 GB. Εάν χρειαςτεί, μπορεί
να αγοραςτεί επιπλζον χϊροσ.

Salesforce.com
Force.com
Unlimited

Γενικά διακζςιμθ

Terremark
Enterprise Cloud

Γενικά διακζςιμθ

Μθ διακζςιμθ πλθροφορία

Microsoft
Windows Azure

Γενικά διακζςιμθ

Μθ διακζςιμθ πλθροφορία

Πίνακασ 4: Συγκριτικόσ Πίνακασ μεταξφ παρόχων ωσ προσ τθν διακεςιμότθτα και τισ επιλογζσ υποδομισ
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2.1.2. Σεχνολογική Τποδομή
Οι πάροχοι για να αυξιςουν τισ επιδόςεισ των ςυςτθμάτων τουσ και να μειϊςουν τθν
πολυπλοκότθτά τουσ, επικεντρϊνονται ςυνικωσ ςτθν ςυνεργαςία με κάποιο ςυγκεκριμζνο
λογιςμικό. Ζτςι ςτο επίπεδο Platform as a Service, για προγραμματιςμό ςε γλϊςςα .NET θ
Microsoft ζχει αναπτφξει το Windows Azure, για προγραμματιςμό ςε PHP ζχει αναπτυχκεί
το PHP Fog, για Java/Spring/Python υπάρχει το VMForce και το Google App Engine. Οι
εταιρείεσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ζχουν, χρθςιμοποιοφν και τον ανάλογο πάροχο.
Ακολουκοφν ο Ρίνακασ 5 και ο Ρίνακασ 6 όπου ςτο μεν πρϊτο αναφζρονται οι
υποδομζσ που χρθςιμοποιοφνται από κάποιουσ παρόχουσ, ςτο δε δεφτερο αναφζρονται τα
παρεχόμενα χαρακτθριςτικά των υποδομϊν όπωσ επεκταςιμότθτα ι κατανομι φόρτου.
(24)
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Ονομαςία
Παρόχου προϊόντοσ

Χαρακτθριςτικά Παρόχου 1/2

Υποδομι Ραρόχου

Amazon.com
EC2 (Elastic
Compute Cloud
2)

Οι υπθρεςίεσ λειτουργοφν
μζςα από τισ υποδομζσ τθσ
Amazon. Ρεριςςότερεσ
πλθροφορίεσ δεν είναι
διακζςιμεσ

GoGrid
GoGrid Cloud
Computing

Οι υπθρεςίεσ λειτουργοφν
από τισ υποδομζσ τθσ
εταιρείασ GoGrid. Τα κζντρα
δεδομζνων τουσ
χαρακτθρίηονται ωσ
«υψθλισ αςφάλειασ» και
«τελευταίασ τεχνολογίασ»
με δικτυακζσ υπθρεςίεσ από
πολλοφσ παρόχουσ και
ςυνδεδεμζνα ςε πάνω από
40 δίκτυα.

Αποκθκευτικόσ
χϊροσ Ραρόχου

Υποςτθριηόμενα
Λειτουργικά
Συςτιματα

Υποςτθριηόμενεσ
γλϊςςεσ
προγραμματιςμοφ

Υποςτθριηόμενεσ
εφαρμογζσ
/Framework

Τεχνολογία
Virtualization

Amazon Elastic
Block Store (EBS),
ι Amazon Simple
Storage Service
(S3)

Linux (Red Hat,
Fedora, openSUSE,
Gentoo, Ubuntu,
Debian, Oracle
Enterprise), Microsoft
Windows Server
2003/2008, και
OpenSolaris.

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

IBM DB2, IBM
Informix Server,
Microsoft SQL
Server, MySQL,
Oracle Database
11g,

Xen hardware
virtualization.

GoGrid Persistent
Storage

Linux (CentOSOS &
RedHat. Ubuntu
coming soon), και
Windows Server 2003
and 2008.

Java, PHP, Python,
Perl, Ruby, and
more.

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ
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Google
Google App
Engine for
Business

Υποδομι Cloud τθσ Google.
Μθ διακζςιμεσ
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ.

Joyent
SmartMachines

Χρθςιμοποιεί κζντρα
δεδομζνων «Dell Data
Center Solution» που το
κακζνα διακζτει 48 GB ram
και 16 CPU cores ανά
μθχάνθμα. Οι επεξεργαςτζσ
είναι Intel Xeon 5600. Θ
εταιρεία ζχει ςυνολικά 4
κζντρα δεδομζνων
πιςτοποιθμζνα κατά SAS 70.

Google Datastore

Persistent
ZFS/NAS Storage,
and NetApp
Storage.

Linux, Windows, and
Mac OSOS X

Joyent SmartOSOS
(vanilla Unix)

Java and Python

SQL, BigTable,
and SSL.

Θ πλθροφορία δεν
είναι διακζςιμθ, αλλά
τθν χρονικι ςτιγμι
που ανακοίνωςε τθν
διάκεςθ των
υπθρεςιϊν Google
App Engine for
Business, ανακοίνωςε
και τθν ςυνεργαςία με
τθν εταιρεία VMWare
που είναι πάροχοσ
λφςεων virtualization.

PHP, Java, Python,
Erlang, C, C++,
Ruby, κ.α.

Apache, Nginx,
TomCat,
Glassfish, MySQL,
Oracle,
PostgreSQL,
Hadoop, Basho,
CouchDB,
MongoDB, κ.α.

Lightweight containerbased virtualization
technology is used.
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Layered
Technologies
The GridLayer
Virtual
Machine

Χρθςιμοποιεί επϊνυμο
υλικό και λογιςμικό και τα
“Top Tier” κζντρα
δεδομζνων που διακζτει
διαςυνδζονται με δίκτυα
ςυνδεςμολογίασ Tier114.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ
δεν είναι διακζςιμεσ.

Rackspace
Cloud Servers

Θ υπθρεςία λειτουργεί μζςα
από τισ υποδομζσ και τα
κζντρα δεδομζνων τθσ
Rackspace. Ρεριςςότερεσ
πλθροφορίεσ δεν είναι
διακζςιμεσ.

Salesforce.com
Force.com
Unlimited

Υποδομι Cloud τεχνολογίασ
Multitenant15.Ρεριςςότερεσ
πλθροφορίεσ δεν είναι
διακζςιμεσ.

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Linux (FreeBSD,
CentOS,Red Hat),
Windows Server 2003

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

MySQL, Exim,
Apache, PHP, and
more.

VMware ιHyper-V
virtualization

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Linux (Ubuntu,
Gentoo, Debian,
CentOS, Fedora, Red
Hat, Arch) Oracle EL,
Windows Server 2003
και 2008.

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Xen virtualization

Ειδικι εφαρμογι
Force.com.

Apex (proprietary
Force.com
language)

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ αλλά ζχει
ανακοινωκεί
ςυνεργαςία με τθν
εταιρεία VmWare

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

14

Tier1: Ακριβισ οριςμόσ δεν υπάρχει. Ρρόκειται για το δίκτυο εκείνο το οποίο ζχει πρόςβαςθ ςτα υπόλοιπα δίκτυα χωρίσ να αγοράςει κάποια δικαιϊματα traffic ι IP
διευκφνςεισ. Θ διαςφνδεςθ με άλλα δίκτυα Tier1 γίνεται με κόμβουσ και δεν υπάρχει εναλλακτικι δρομολόγθςθ. Υπάρχουν και τα δίκτυα Tier2 και Tier3. Τα δίκτυα Tier2
πλθρϊνουν δικαιϊματα δικτυακισ κίνθςθσ και εξαρτϊνται μερικϊσ από τα δίκτυα Tier1, ενϊ τα δίκτυα Tier3 εξαρτϊνται ςε μεγαλφτερο βακμό από τα Tier2. Ο ISP μιασ
χϊρασ κα μποροφςαμε να ποφμε ότι είναι δίκτυο Tier3. (59)
15
Multitenanancy: Ρρόκειται για αρχι τθσ αρχιτεκτονικισ προγραμματιςμοφ όπου μία εφαρμογι εκτελείται ςτον server και μποροφν να τθν προςπελάςουν πολλαπλοί
χριςτεσ που πλθρϊνουν για τθν εφαρμογι αυτι (Tenants). (60)
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Terremark
Enterprise
Cloud

Θ Terremark λειτουργεί 12
Tier 1 κζντρα δεδομζνων
που χρθςιμοποιοφν υλικό
και λογιςμικό από τισ
εταιρείεσ HP, IBM, VMware,
και Cisco.

Microsoft
Windows Azure

Τα κζντρα δεδομζνων
αποτελοφνται από Server
τθσ εταιρείασ Dell.
Ακολουκείται θ φιλοςοφία
ITPAC (IT pre-assembled
components) με ζτοιμα
container με server που
τοποκετοφνται ςε ειδικά
επιλεγμζνεσ τοποκεςίεσ ανά
τον κόςμο.

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Υποςτθρίηει
περιςςότερα από 450
λειτουργικά
ςυςτιματα όπωσ:
Linux (CentOS, Red
Hat, FreeBSD, Solaris,
SUSE, και Ubuntu),
Windows Server 2003
και 2008.

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

VMware virtualization

Azure Storage

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Visual Basic, C++,
C#, ASP.NET, κ.α.

HTTP, XML, SOAP,
REST, Java, php,
Ruby, Azure SQL

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ, πικανόν να
ζχει υλοποιθκεί με
Hyper-V

Πίνακασ 5: Συγκριτικόσ Πίνακασ μεταξφ παρόχων ωσ προσ τθν χρθςιμοποιοφμενθ υποδομι
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Ονομαςία Παρόχου προϊόντοσ

Amazon.com
EC2 (Elastic Compute
Cloud 2)

GoGrid
GoGrid Cloud
Computing

Google
Google App Engine
for Business

Χαρακτθριςτικά Παρόχου 2/2
Επεκταςιμότθτα
Υποςτθρίηει τθν δυνατότθτα
“Auto Scaling” το οποίο
επιτρζπει ςτον χριςτθ
αυτόματα να μεταβάλει τθν
χωρθτικότθτα του EC2
αυξάνοντάσ τθν ι
μειϊνοντάσ τθν ανάλογα με
τισ ρυκμίςεισ που ζχει
επιλζξει.
Υπάρχει θ δυνατότθτα
χειροκίνθτθσ
επεκταςιμότθτασ και είναι
υπό ανάπτυξθ θ δυνατότθτα
αυτόματθσ
επεκταςιμότθτασ.
Θ υπθρεςία αυτόματα
επεκτείνεται ϊςτε να ζχει
τθν δυνατότθτα να
ικανοποιιςει τθν αυξθμζνθ
ηιτθςθ.

Domain-Name
Systems

Υπθρεςία Email

Ναι: Επιλογι “Elastic
Load Balancing”.

5 ελαςτικζσ16 IP
διευκφνςεισ ανά
περιοχι. Μποροφν να
αποκτθκοφν
περιςςότερεσ εάν
χρειαςτεί.

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ.

Ναι: Οι λογαριαςμοί
ζχουν περιοριςμό ωσ
προσ τον αρικμό των
email που μποροφν να
ςτείλουν.

Ναι: χρθςιμοποιείται
θ υπθρεςία f5 load
balancing

Υπάρχει θ δυνατότθτα
δζςμευςθσ ςτατικϊν
IP διευκφνςεων.

Ναι: Διαχειριηόμενοσ
DNS

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ.

Ναι: θ δυνατότθτα
είναι ενςωματωμζνθ
ςτισ υποδομζσ τθσ
υπθρεςίασ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ναι: Google Accounts

Κατανομι φόρτου

IP Διευκφνςεισ

16

Elastic IP: Ρρόκειται για μια τεχνολογία τθσ Amazon με τθν οποία ο πελάτθσ αγοράηει ςτατικι διεφκυνςθ IP θ οποία όμωσ αντιςτοιχίηεται όχι ςε κάποιο μθχάνθμα, αλλά
ςτον λογαριαςμό του. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί ο χριςτθσ να αντιςτοιχίςει τθν ςτατικι του διεφκυνςθ ςε οποιοδιποτε μθχάνθμα χρειάηεται χωρίσ να περιμζνει
κάποιον εξειδικευμζνο τεχνικό τθσ Amazon ι τθν εταιρεία DNS για να γίνει οποιαδιποτε αλλαγι.
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Ναι: Επιλογι “Zeus
load balancing”

Ναι, προεπιλεγμζνα
παρζχονται δθμόςιεσ
IP διευκφνςεισ.
Υπάρχει θ δυνατότθτα
και για Λδιωτικζσ
διευκφνςεισ μζςω
NAT17.

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Είναι ευκφνθ του
πελάτθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Rackspace Cloud
Servers

Οι server μποροφν εφκολα
να επεκτακοφν μζςα από
τον πίνακα ελζγχου.

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρεριλαμβάνεται μία.
Επιπλζον IP
διευκφνςεισ μποροφν
να αγοραςτοφν με
κόςτοσ $2 ανά μινα.

Ρεριλαμβάνεται

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Salesforce.com
Force.com Unlimited

Θ δυνατότθτα αυτόματθσ
επεκταςιμότθτασ είναι
ενςωματωμζνθ ςτο
περιβάλλον cloud τθσ
Salesforce.com.

Ναι: Θ δυνατότθτα
αυτόματθσ κατανομισ
φόρτου είναι
ενςωματωμζνθ ςτο
περιβάλλον cloud τθσ
Salesforce.com.

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Joyent
SmartMachines

Ραρζχεται θ δυνατότθτα
αυτόματθσ επζκταςθσ ϊςτε
το ςφςτθμα να χειριςτεί
τόςο τισ προγραμματιςμζνεσ
όςο και τισ ζκτακτεσ
αυξιςεισ κίνθςθσ.

Layered Technologies
The GridLayer Virtual
Machine

Οι server μποροφν εφκολα
να επεκτακοφν.

17

NAT: Network Address Translation. Ρρόκειται για δυνατότθτα με τθν οποία μία διεφκυνςθ ι και ζνα ολόκλθρο υποδίκτυο με διευκφνςεισ private IP μποροφν να ζχουν
πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο με μία μόνο public IP. Θ τεχνολογία αυτι χρθςιμοποιείται ςε πολλά δίκτυα και ςυνικωσ παρζχεται από Router ι Firewall.
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Terremark Enterprise
Cloud

Υπάρχει θ επιλογι «Dynamic
Capacity Management» θ
οποία επιτρζπει το ςφςτθμα
να αντιμετωπίηει ζκτακτεσ
εξάρςεισ χριςθσ των
ςυςτθμάτων.

Ναι: Οι πελάτεσ
μποροφν να
παραμετροποιιςουν
τισ επιλογζσ για
κατανομι φόρτου
μζςα από τον πίνακα
ελζγχου.

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Microsoft
Windows Azure

Υποςτθρίηει τθν δυνατότθτα
“Auto Scaling” το οποίο
επιτρζπει ςτον χριςτθ
αυτόματα να μεταβάλει τθν
ικανότθτα εξυπθρζτθςθσ
χρθςτϊν αυξάνοντάσ τθν ι
μειϊνοντάσ τθν ανάλογα με
τισ ρυκμίςεισ που ζχει
επιλζξει.

Ναι: θ δυνατότθτα
αυτόματθσ κατανομισ
φόρτου είναι
ενςωματωμζνθ ςτθν
πλατφόρμα.

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Πίνακασ 6:Συγκριτικόσ Πίνακασ μεταξφ παρόχων ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά τθσ υποδομισ και υπθρεςίεσ
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2.1.3. Αξιοπιςτία και υμφωνητικά παροχήσ Τπηρεςιών
Μζςα ςε ζνα ςυμφωνθτικό παροχισ υπθρεςιϊν δεςμεφεται ο πάροχοσ για τισ
ελάχιςτεσ υπθρεςίεσ που κα παρζχει προσ τθν εταιρεία πελάτθ. Θ παροχι μεγάλων
εγγυιςεων από τθν μεριά του παρόχου, αποτελεί ζναν καλό δείκτθ αξιοπιςτίασ του. Στο
κζμα αυτό κα αναφερκοφν δφο παραδείγματα. Το ζνα είναι θ εταιρεία GoGrid θ οποία και
προςφζρει εγγφθςθ 100% χρόνου λειτουργίασ (uptime) και αποηθμιϊνει τον πελάτθ ςτο
εκατονταπλάςιο για τθν χρζωςθ που είχε κατά τθν διάρκεια που δεν λειτουργοφςε θ
υπθρεςία τθσ GoGrid (25). Στο δεφτερο παράδειγμα κα αναφερκεί θ ςφγκριςθ μεταξφ τθσ
εταιρείασ RackSpace και Amazon. Στθν περίπτωςθ αυτι, το ςυμφωνθτικό γίνεται
ςτρατθγικι τθσ εταιρείασ Rackspace προςφζροντασ μεγαλφτερουσ χρόνουσ διακεςιμότθτασ
και υψθλότερεσ αποηθμιϊςεισ ςτοχεφοντασ ςτουσ εταιρικοφσ πελάτεσ.
Ο Ρίνακασ 7 ζχει ςτοιχεία από τα οποία μποροφμε να δοφμε ζνα ςυγκριτικό μεταξφ
κάποιων μεγάλων παρόχων υπθρεςιϊν Cloud ωσ προσ τουσ όρουσ παροχισ υπθρεςιϊν που
ζχουν δθμοςιεφςει (24). O Ρίνακασ 8 περιζχει ςυγκριτικά δεδομζνα μεταξφ των εταιρειϊν
RackSpace και Amazon ωσ προσ τουσ όρουσ των ςυμφωνθτικϊν παροχισ υπθρεςιϊν που
προςφζρουν. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ εταιρεία Amazon προςφζρει επιςτροφι 10% των
τελϊν που πλιρωςε ο πελάτθσ και δεν δίνει όριο επιδιόρκωςθσ του προβλιματοσ, ενϊ θ
Rackspace δίνει όριο τθν μία ϊρα και θ αποηθμίωςθ γίνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον
χρόνο που δεν λειτουργοφςε θ υπθρεςία και αναλόγωσ εάν πζραςε ο χρόνοσ επιδιόρκωςθσ
ι όχι (26) (18).
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Επιπλζον υπθρεςίεσ του Παρόχου

Ονομαςία
Παρόχου προϊόντοσ

Ρροςφζρει SLA18

Amazon.com
EC2 (Elastic
Compute Cloud
2)

Ναι: 99.95%
διακεςιμότθτα τθσ
υπθρεςίεσ για χρονικι
περίοδο ενόσ χρόνου

GoGrid
GoGrid Cloud
Computing

Ναι: Δζςμευςθ για
100% διακεςιμότθτα
τθσ υπθρεςίασ

18

Ρεριλαμβάνει
υποςτιριξθ
Forum
ςυηθτιςεων,
Ρίνακασ ελζγχου
κατάςταςθσ των
υπθρεςιϊν,
Απαντιςεισ ςε
ςυχνά
ερωτιματα,
Κζντρο
υποςτιριξθσ
Τθλεφωνικι
υποςτιριξθ
24/7/365t,
εξειδικευμζνεσ
ομάδεσ
υποςτιριξθσ,
Απαντιςεισ ςε
ςυχνά
ερωτιματα και
υποδείγματα
χριςθσ με video.

Portal πελατϊν

Διαδικτυακι κοινότθτα

Επιπλζον υπθρεςίεσ
υποςτιριξθσ

Συγκρίςιμεσ
προςφορζσ

Πχι

Forums για
προγραμματιςτζσ,
ομάδεσ χρθςτϊν και
ιςτολόγιο του παρόχου:
http://www.aws.typepa
d.com

Θ υπθρεςία “AWS
Premium
Support” είναι
διακζςιμθ με
επιπλζον κόςτοσ

Amazon Elastic
MapReduce,
Auto Scaling,
Amazon
SimpleDB

Ναι

GoGrid Wiki,
GoGrid Blog, Forums

Καμία

GoGrid
Dedicated
Servers

SLA: Service Level Agreement. Ρρόκειται για Συμφωνθτικό Ραροχισ Υπθρεςιϊν το οποίο δεςμεφει τον πάροχο για το ελάχιςτο επίπεδο υπθρεςιϊν που κα προςφζρει.
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Google
Google App
Engine for
Business

Ναι: 99.9%
διακεςιμότθτα
εξαιρουμζνων των
προγραμματιςμζνων
ςυντθριςεων και
εξαιρουμζνων των
ειδικϊν όρων που
υπάρχουν ςτο
ςυμφωνθτικό.

Σελίδα με ζνδειξθ
κατάςταςθσ
ςυςτιματοσ,
απαντιςεισ ςε
ςυχνά
ερωτιματα,
Άρκρα,
Λςτολόγια,
επιχειρθςιακι
υποςτιριξθ

Joyent
SmartMachines

Ναι: διακεςιμότθτα
100% με
ςυγκεκριμζνουσ όρουσ
που προβλζπονται ςτο
ςυμφωνθτικό.

Forum
ςυηθτιςεων,
knowledge base,
και αςφγχρονθ
υποςτιριξθ

Το ςυμφωνθτικό δεν
είναι διακζςιμο

Υποςτιριξθ
24/7/365,
αςφγχρονθ
υποςτιριξθ με
ticket system,
απαντιςεισ ςε
ςυχνά
ερωτιματα

Layered
Technologies
The GridLayer
Virtual
Machine

Ναι: είναι
επιτρεπτό για τουσ
λογαριαςμοφσ με
πλιρθ πρόςβαςθ.
Επιπλζον
προςφζρει και
πίνακα ελζγχου
από όπου είναι
δυνατι θ
διαχείριςθ όλων
των εφαρμογϊν
του Domain.
Ναι: είναι
επιτρεπτό για τουσ
λογαριαςμοφσ με
πλιρθ πρόςβαςθ,
διακζςιμεσ
ενθμερϊςεισ για
τθν κατάςταςθ τθσ
υπθρεςίασ και
υπθρεςία “oneclick provisioning.”

Ναι

Κοινότθτεσ
προγραμματιςτϊν με
ομάδεσ ςυηθτιςεων και
forum. IRC Chat Time
που είναι διακζςιμο
μόνο τθν πρϊτθ και τθν
τρίτθ Τετάρτθ του μινα.

Υπάρχει το πακζτο
“Premium developer
support” το οποίο
είναι διακζςιμο
κατόπιν πλθρωμισ
($1000 ανά μινα).

Google App
Engine

Μεγάλθ κοινότθτα
προγραμματιςτϊν με
forum ςυηθτιςεων

Υποςτιριξθ ανά
ςυμβάν για τα
ςυςτιματα με
επιπλζον χρζωςθ

Καμία

Forum υποςτιριξθσ,
οδθγοί υποςτιριξθσ,
κοινωνικά δίκτυα.

Επιπλζον “DEFCON”
υποςτιριξθ ζναντι
μθνιαίου τζλουσ

Virtual Private
Data
Centers
(VPDC)
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Rackspace
Cloud Servers

Ναι: Εγγφθςθ 100%
διακεςιμότθτα για τουσ
Linux Server. Το
ςυμφωνθτικό δεν
ιςχφει για τουσ
Windows Cloud Servers.

Salesforce.com
Force.com
Unlimited

Το ςυμφωνθτικό δεν
είναι διακζςιμο. Θ
εταιρεία Salesforce.com
παρζχει λειτουργεί με
99.9% διακεςιμότθτα
για τα τελευταία
χρόνια.

Terremark
Enterprise
Cloud

Ναι: Εγγυθμζνθ
διακεςιμότθτα 100%

Microsoft
Windows Azure

Ναι: Εγγυθμζνθ
διακεςιμότθτα από
99,95% ζωσ 99,99%
ανάλογα με τθν
υπθρεςία

24/7 τθλεφωνικά,
μζςω email ι
μζςω live chat.
Επιπλζον είναι
διακζςιμα
ιςτολόγια και
Knowledge Base

Τθλεφωνικι
υποςτιριξθ

Live chat, email,
και 24/7
τθλεφωνικι
υποςτιριξθ
Σελίδα με ζνδειξθ
κατάςταςθσ
ςυςτιματοσ,
απαντιςεισ ςε
ςυχνά
ερωτιματα,
Άρκρα,
Λςτολόγια,
Τθλεφωνικι
υποςτιριξθ

Forum ςυηθτιςεων,
Knowledge Base

Καμία

Cloud Sites
and
Cloud Files

Ναι

Ναι: Κοινότθτα
προγραμματιςτϊν
μζςω forum, τεχνικζσ
βιβλιοκικεσ, ιςτολόγιο.

Υποςτιριξθ ζναντι
αμοιβισ ανά ςυμβάν.
Ζναντι επιπλζον
τζλουσ είναι
διακζςιμο και το
πακζτο "Premier
Support”

Καμία

Ναι

Ναι, θ διαδικτυακι
κοινότθτα “ vCloud
Express”

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ.

vCloud Express

Ναι

Forums για
προγραμματιςτζσ,
ομάδεσ χρθςτϊν και
ιςτολόγιο του παρόχου,
Knowledge Base

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ.

Καμία

Ναι

Πίνακασ 7:Συγκριτικόσ πίνακασ ωσ προσ τουσ όρουσ των παρόχων
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Rackspace – Cloud Servers

Amazon – EC2

Εγγφθςθ διακεςιμότθτασ

100%

99,95%

Χρόνοσ διακεςιμότθτασ

Πλθ θ χρονικι περίοδοσ
λειτουργίασ

Ζνασ χρόνοσ λειτουργίασ ι
365 μζρεσ

1 ϊρα

Δεν ζχει οριςτεί

Χρόνοσ αποκατάςταςθσ
βλάβθσ

Ρίςτωςθ

- 0,5% των
καταβαλλόμενων τελϊν
για κάκε μιςι ϊρα μθ
λειτουργίασ τθσ
υπθρεςίασ (μζχρι το όριο
του 100% των
καταβαλλόμενων τελϊν)
- Επιπλζον 0,5% των
καταβαλλόμενων τελϊν
μετά το πζρασ του
προβλεπόμενου χρόνου
αποκατάςταςθσ (μζχρι το
όριο του 100% των
τελϊν).

10% των τελϊν που
καταβλικθκαν για τθν
τρζχουςα περίοδο
διακεςιμότθτασ

Κοινοποίθςθ ςτουσ τελικοφσ
χριςτεσ

Ευκφνθ του πελάτθ

Ευκφνθ του πελάτθ

Χρόνοσ καταβολισ πίςτωςθσ

30 θμζρεσ μετά το ςυμβάν

30 θμζρεσ μετά το ςυμβάν

Πίνακασ 8:Συγκριτικόσ Πίνακασ ωσ προσ τουσ όρουσ μεταξφ RackSpace & Amazon

Τα ποςοςτά λάκουσ μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά όταν οι ςυναλλαγζσ αφοροφν
εταιρείεσ με εικοςιτετράωρο κφκλο εργαςιϊν, και θ παραμικρι διακοπι μπορεί να αποβεί
κοςτοβόρα. Κατά καιροφσ υπιρχαν περιπτϊςεισ που είχαν τεκεί εκτόσ λειτουργίασ οι Cloud
Υπθρεςίεσ:
Τον Λοφνιο του 2009 πολλά rack με server τθσ εταιρείασ Rackspace ςταμάτθςαν να
λειτουργοφν εξαιτίασ κάποιασ βλάβθσ ςτο δίκτυο τθσ εταιρείασ. Θ ηθμιά που προκλικθκε ιταν
μεγάλθ, αλλά θ εταιρεία άμεςα ενθμζρωςε τουσ πελάτεσ τθσ για τα τεκταινόμενα και για τθν
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ
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Τον Λανουάριο του 2010 θ εταιρεία Heroku19 αντιμετϊπιςε ςοβαρό πρόβλθμα όταν οι server
τθσ εταιρείασ Amazon20 τζκθκαν εκτόσ λειτουργίασ. Θ Amazon αποκατζςτθςε τθν βλάβθ εντόσ
μίασ ϊρασ. Θ εταιρεία Heroku ςυνάντθςε αυτι τθ δυςκολία διότι όλεσ τισ εφαρμογζσ τθσ τισ
ζτρεχε ςτουσ ίδιουσ server. Ζπειτα άρχιςε να χρθςιμοποιεί και εναλλακτικζσ τοποκεςίεσ.
Τον Λοφνιο του 2010 θ εταιρεία Intuit διζκοψε τθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ πελάτεσ τθσ
για ςχεδόν δφο μζρεσ. Σε λιγότερο από ζνα μινα από τθν επιςκευι τθσ προθγοφμενθσ βλάβθσ,
ξαναςυνάντθςε πρόβλθμα για λίγεσ ϊρεσ μετά από πρόβλθμα ςτθν παροχι ρεφματοσ. Αυτζσ οι
δφο απανωτζσ βλάβεσ ςε διάςτθμα λιγότερο του ενόσ μθνόσ προκάλεςαν ανθςυχία ςτουσ
πελάτθσ τθσ.
Θ εταιρεία Amazon τον Λοφνιο του 2009 μετά από ςυντονιςμζνθ επίκεςθ Denial of Service
αντιμετϊπιςε ςοβαρό πρόβλθμα για 5 ϊρεσ. Σε άλλθ χρονικι ςτιγμι εξαιτίασ θλεκτρικισ
καταιγίδασ τα ςυςτιματά τθσ είχαν μείνει εκτόσ λειτουργίασ για περίπου 6 ϊρεσ. Τον Μάιο του
2010 διαδραματίςτθκαν τρία ςυμβάντα ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα που είχαν ςαν
αποτζλεςμα να τεκεί εκτόσ λειτουργίασ το Υπολογιςτικό κζντρο τθσ Amazon ςτθν Virginia τρεισ
φορζσ εκτόσ λειτουργίασ. Το πρϊτο ςυνζβθ όταν κάποιο UPS21 χάλαςε και ζκεςε εκτόσ
λειτουργίασ κάποια rack τθσ εταιρείασ, το δεφτερο όταν βραχυκφκλωςε κάποιο κφκλωμα
τροφοδοςίασ και το τρίτο όταν ζνα όχθμα ζπεςε πάνω ςε κολϊνα θλεκτρικοφ ρεφματοσ και
ζμειναν οι εγκαταςτάςεισ χωρίσ ρεφμα για περίπου 30 λεπτά.
2.1.4. Διαθεςιμότητα και χρήςη APIs22
Οι πελάτεσ γενικότερα επικυμοφν τθν ευελιξία ςτισ υπθρεςίεσ που τουσ παρζχονται ϊςτε να
μποροφν να μετακινθκοφν ςε διαφορετικό πάροχο όταν το αποφαςίςουν ι να ςυνεργάηονται
ταυτόχρονα με περιςςοτζρουσ του ενόσ παρόχουσ. Είναι εφλογο ότι για να γίνει αυτό κα πρζπει
οι πάροχοι να ζχουν κάποιο κοινό API ϊςτε να μπορζςει ο πελάτθσ με μικρι ςχετικά δυςκολία να
ςυνεργαςτεί ταυτόχρονα με τουσ παρόχουσ ι να μεταφερκεί ςε κάποιον άλλο. Ζνα άλλο
πλεονζκτθμα τθσ επιλογισ παρόχου με API που χρθςιμοποιείται και από άλλουσ είναι θ φπαρξθ
κοινοτιτων – ομάδων χρθςτϊν που αλλθλοχποςτθρίηονται και αποτελοφν ευκαιρίεσ για τθν
ανάπτυξθ βοθκθτικϊν εργαλείων και προγραμμάτων υποςτιριξθσ.
Σαν παράδειγμα κα
αναφζρουμε τισ κοινότθτεσ που αναπτφχκθκαν γφρω από τα APIs τθσ VmWare23 και Amazon και
αποτζλεςαν ευκαιρία για τθν ανάπτυξθ εργαλείων διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ των
ςυςτθμάτων. Τζλοσ, ςτο κομμάτι τθσ διακεςιμότθτασ αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι οι εταιρείεσ

19

Θ εταιρεία Heroku αποτελεί πάροχο υπθρεςιϊν Cloud Platform as a Service για τουσ προγραμματιςτζσ
που χρθςιμοποιοφν τθν γλϊςςα Ruby.
20
Εδϊ φαίνεται το μοντζλο όπου θ Amazon παρζχει Infrastructure as a Service (IaaS) ςτθν εταιρεία Heroku,
θ οποία με τθ ςειρά τθσ ςε επιχειριςεισ ανάπτυξθσ προγραμμάτων προςφζρει υπθρεςίεσ Platform as a
Service (PaaS) και πικανόν οι πελάτεσ τθσ ςτθ ςυνζχεια να προςφζρουν Software as a Service (SaaS).
21
UPS: Unlimited Power Supply, χρθςιμοποιείται ςε υπολογιςτικά ςυςτιματα ωσ εφεδρικι τροφοδοςία ςε
περίπτωςθ που για κάποιο λόγο δεν ζρκει θλεκτρικό ρεφμα ι ζρκει «αλλοιωμζνο» (=με άνοδο ι πτϊςθ
τάςθσ).
22
API: Application Programming Interface: Ρρόκειται για τθν διεπαφι μεταξφ των ςυςτθμάτων τθσ
εταιρείασ και τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί. Σαν παράδειγμα για το API
κα μποροφςαμε να αναφζρουμε τθν ιςτοςελίδα ειςαγωγισ παραμζτρων ςε δικτυακό εκτυπωτι.
23
Θ εταιρεία VmWare δεν προςφζρει θ ίδια υπθρεςίεσ Cloud, αλλά πολλοί πάροχοι χρθςιμοποιοφν τα
ςυςτιματα και τα APIs τθσ.
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Amazon, Vmware και Microsoft, προςφζρουν τθν δυνατότθτα ςυνεργαςίασ των ςυςτθμάτων τουσ
και των API με τα ςυςτιματα των πελατϊν κι ζτςι επιτρζπουν τθν δθμιουργία Υβριδικοφ Cloud.
Ο Ρίνακασ 9 περιζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ διακζςιμεσ κοινότθτεσ ανά πάροχο
υπθρεςιϊν Cloud, ενϊ ακολουκεί ο Ρίνακασ 9 (αναφζρεται ςτουσ παρόχουσ που ζχουμε ιδθ) ο
οποίοσ ςυγκρίνει τα API και άλλεσ πλθροφορίεσ που ζχουν ςχζςθ με τθ χριςθ και ανάπτυξθ
εφαρμογϊν. (24)
Χαρακτθριςτικά των Api’s των Παρόχων
Ονομαςία
Παρόχου προϊόντοσ
Amazon.com
EC2 (Elastic
Compute Cloud
2)
GoGrid
GoGrid Cloud
Computing

Ρίνακασ
Ελζγχου

Εργαλεία
ανάπτυξθσ

Ρρορυκμιςμζνα
Server
Templates

Επιπλζον
υπθρεςίεσ
αποκικευςθσ
Cloud

Add-On
εφαρμογζσ

Ναι: ςε
περιβάλλον
ιςτοςελίδασ

Ναι: Διακζςιμα
εργαλεία
γραμμϊν
εντολϊν AMI και
API.

Ναι

Ναι: Amazon S3

Διακζςιμα Thirdparty plugins

Ναι

Ναι: GoGrid
Cloud Storage
(δοκιμαςτικι
ζκδοςθ)

Οι χριςτεσ
μποροφν να
χρθςιμοποιιςουν
εφαρμογζσ
third-party

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ.

Ναι: ςε
περιβάλλον
ιςτοςελίδασ

Ναι: Διακζςιμα
εργαλεία API και
libraries.

Google
Google App
Engine for
Business

Ναι: Κονςόλα
διαχείριςθσ

App Engine SDK
για Java και
Python.

Ναι

Πχι: θ υπθρεςία
Cloud Storage
είναι ςε φάςθ
ανάπτυξθσ από
τθν Google

Joyent
SmartMachines

Ρλθροφορία
μθ διακζςιμθ.

Ρροςφζρει
πλιρεσ κζντρο
ανάπτυξθσ
λογιςμικοφ.

Ναι

Ναι:
SmartMachine
Cloud Hosting

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ.

Layered
Technologies
The GridLayer
Virtual
Machine

Ναι: Ρίνακασ
ελζγχου με
Fantastico or
Direct Admin

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ναι

Ναι

Οι χριςτεσ
μποροφν να
προςκζςουν
εφαρμογζσ
third-party

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ.

Ναι. Οι πελάτεσ
μποροφν να
χρθςιμοποιιςουν
εφαρμογζσ
τρίτων για να
προςκζςουν
Cloud Storage.

Οι χριςτεσ
μποροφν να
προςκζςουν
εφαρμογζσ
third-party

Rackspace
Cloud Servers

Salesforce.com
Force.com
Unlimited

Ναι: ςε
περιβάλλον
ιςτοςελίδασ

Ναι: Διακζςιμα
ςτθν ιςτοςελίδα
Cloud Tools

Ρλθροφορία
μθ διακζςιμθ.

Ναι, πολλά
εργαλεία είναι
διακζςιμα για
τουσ
προγραμματιςτζσ
του Force.com
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Terremark
Enterprise
Cloud
Microsoft
Windows
Azure

Ναι:
Infinicenter
Console

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ.

Ναι: ςε
περιβάλλον
ιςτοςελίδασ

Ναι, πολλά
εργαλεία είναι
διακζςιμα

Ναι

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ.

No

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ.

Ναι: Windows
Azure Storage

Οι χριςτεσ
μποροφν να
προςκζςουν
εφαρμογζσ
third-party

Πίνακασ 9:Συγκριτικόσ πίνακασ ωσ προσ τα APIs των παρόχων

2.1.5. Αςφάλεια & Πιςτοποιήςεισ
Ππωσ φαίνεται και ςτθν Εικόνα 23 θ πολφ μεγάλθ ανθςυχία των πελατϊν είναι θ αςφάλεια
των δεδομζνων τουσ. Στθν πραγματικότθτα όμωσ θ αναςφάλεια προκφπτει από το γεγονόσ ότι
δεν ζχουν τθν δυνατότθτα οι ίδιοι να κάνουν επικεϊρθςθ τθσ αςφάλειασ.

Εικόνα 23: Ανθςυχίεσ ςχετικά με το Cloud. Πηγή: IDC Enterprise Panel, 3Q2009

Βζβαια, υπάρχουν διαδικαςίεσ πιςτοποιιςεισ τιρθςθσ βαςικϊν κανόνων αςφαλείασ και
διαδικαςιϊν προςωποποιθμζνεσ από διεκνείσ οργανιςμοφσ. Δφο από τισ πιο γνωςτζσ και βαςικζσ
πιςτοποιιςεισ είναι θ SAS 70 και θ ISO 27001.
Θ πιςτοποίθςθ Statement on Auditing Standards (SAS) No. 70 (SAS 70) είναι ζνα πρότυπο που
αναπτφχκθκε από το Αμερικάνικο Λνςτιτοφτο Ορκωτϊν Λογιςτϊν και απευκφνεται ςε εταιρείεσ
που ζχουν ςαν κφριο αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν και φιλοξενοφν ι επεξεργάηονται
δεδομζνα των πελατϊν τουσ. Επιτρζπει ςε κάποιον ανεξάρτθτο ελεγκτι να εκφζρει μία
τεκμθριωμζνθ άποψθ ςχετικά με τθν κατάςταςθ και τισ διαδικαςίεσ ελζγχου τθσ επιχείρθςθσ. Θ
ζκκεςθ που παράγεται από τον ζλεγχο μπορεί να μοιραςτεί μεταξφ των πελατϊν τθσ επιχείρθςθσ
και των ςυμβαλλόμενων ελεγκτϊν. Θ επιχείρθςθ που ελζγχεται είναι υπεφκυνθ για τθν παροχι
περιγραφϊν των αντικειμζνων ελζγχου κακϊσ και τον διαδικαςιϊν ελζγχου που ενδιαφζρουν
τουσ πελάτεσ και τουσ ελεγκτζσ.
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Με τον ζλεγχο κατά SAS 70 γίνεται αξιολόγθςθ μζχρι και τθσ αποτελεςματικότθτασ των
ελζγχων των οικονομικϊν εκκζςεων. Αυτό είναι ςθμαντικό διότι μία τζτοια κετικι ζκκεςθ μπορεί
να δείξει τθν βιωςιμότθτα μίασ επιχείρθςθσ ςτθ ςφγχρονθ μεταβαλλόμενθ παγκόςμια οικονομία.
Ο ελεγκτισ κατά τθν διάρκεια του οικονομικοφ ελζγχου πρζπει να αναπτφξει τθν γνϊςθ τθσ
λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ, των διαδικαςιϊν ελζγχου και τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ όπωσ
αυτά περιγράφονται ςτο SAS 55. Στθν περίπτωςθ δε που θ επιχείρθςθ αςχολείται με ςυναλλαγζσ,
αποκικευςθ δεδομζνων, υποδομζσ πλθροφορικισ ι άλλεσ διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ
δεδομζνων, ο ελεγκτισ πρζπει να κατανοιςει τον ζλεγχο και τθν αποτελεςματικότθτα των
διαδικαςιϊν που λαμβάνονται από τθν επιχείρθςθ για τθν διαχείριςθ του κινδφνου των
δεδομζνων. Στθν τελευταία περίπτωςθ ο ζλεγχοσ γίνεται κατά το πρότυπο SAS type2.
Ο ζλεγχοσ κατά SAS 70 επαναλαμβάνεται ςε ετιςια βάςθ και θ ζκκεςθ γίνεται για τθν
χρονικι ςτιγμι του ελζγχου. Ο ζλεγχοσ κατά SAS 70 type2 επαναλαμβάνεται και αυτόσ κάκε
χρόνο αλλά θ ζκκεςθ γίνεται για τθν χρονικι περίοδο που διιρκθςε ο ζλεγχοσ (ςυνικωσ 6 μινεσ).
Τον Απρίλιο του 2010 το Αμερικανικό Λνςτιτοφτο Ορκωτϊν Λογιςτϊν δθμοςίευςε τον
αντικαταςτάτθ του SAS 70 που κα είναι το Statement on Standards for Attestation Engagements
(SSAE) No. 16 και κα αρχίςει να ιςχφει από 15 Λουνίου 2011. Το SSAE 16 κα ζχει τριϊν ειδϊν
εκκζςεισ: Τθν SOC1,2,3. (27) (28) (29) (30)
Ακολουκεί ο Ρίνακασ 10 που περιγράφει τισ τρεισ αυτζσ αναφορζσ. (27)
Ζκκεςθ SOC 1

Αντικείμενα
ελζγχου

Ελζγχει τθν επιχείρθςθ
ςχετικά με τουσ
εςωτερικοφσ ελζγχουσ
των οικονομικϊν
αναφορϊν και
εκκζςεων.

Ρεριγραφι τθσ
εταιρείασ.
Τι
περιλαμβάνει
θ ζκκεςθ

Εκτίμιςθ του ελεγκτι
ςχετικά με τθν
αξιοπιςτία τθσ
παρουςίαςθσ τθσ
περιγραφισ τθσ
εταιρείασ, με τθν

Ζκκεςθ SOC 2
Ελζγχει τθν επιχείρθςθ
ςχετικά με τθν αςφάλεια,
διακεςιμότθτα,
ακεραιότθτα
επεξεργαςίασ,
εμπιςτευτικότθτα και
ιδιωτικότθτα των
δεδομζνων.
Στθν περίπτωςθ που
ζλεγχοσ αφορά τθν αρχι
τθσ εμπιςτευτικότθτασ,
ελζγχονται οι δεςμεφςεισ
τθσ εταιρείασ όπωσ αυτζσ
περιγράφονται ςτισ
πρακτικζσ τθσ διλωςθσ
εμπιςτευτικότθτασ.
Ρεριγραφι τθσ εταιρείασ.
Εκτίμιςθ του ελεγκτι
ςχετικά με τθν αξιοπιςτία
τθσ παρουςίαςθσ τθσ
περιγραφισ τθσ εταιρείασ,
με τθν πρακτικότιτα του
ςχεδιαςμοφ των ελζγχων.
Στθν περίπτωςθ που ο

Ζκκεςθ SOC 3
Ελζγχει τθν επιχείρθςθ
ςχετικά με τθν αςφάλεια,
διακεςιμότθτα, ακεραιότθτα
επεξεργαςίασ,
εμπιςτευτικότθτα και
ιδιωτικότθτα των
δεδομζνων.
Στθν περίπτωςθ που
ζλεγχοσ αφορά τθν αρχι
τθσ εμπιςτευτικότθτασ,
ελζγχονται οι δεςμεφςεισ
τθσ εταιρείασ όπωσ αυτζσ
περιγράφονται ςτισ
πρακτικζσ τθσ διλωςθσ
εμπιςτευτικότθτασ.

Ζκκεςθ του ελεγκτι ςχετικά
με το εάν θ εταιρεία
διατθρεί τθν
αποτελεςματικότθτα των
ελζγχων ςχετικά με τισ
αρχζσ που υποςτθρίηει ότι
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πρακτικότιτα του
ςχεδιαςμοφ των
ελζγχων .
Εάν πρόκειται για
ζκκεςθ Type2,
περιλαμβάνει εκτίμθςθ
για τθν
αποτελεςματικότθτα
των ελζγχων, τισ
δοκιμζσ που ζγιναν και
τα αποτελζςματά τουσ.

Σε ποιουσ
απευκφνεται θ
Ζκκεςθ

Απευκφνεται ςτον
Ελεγκτι, ςτθ διοίκθςθ
του πελάτθ του Ελεγκτι
και ςτθ διοίκθςθ τθσ
επιχείρθςθσ που
ελζγχκθκε.

ζλεγχοσ αφορά τθν αρχι
τθσ εμπιςτευτικότθτασ,
περιλαμβάνεται και θ
άποψθ του ελεγκτι
ςχετικά με τθν
ςυμμόρφωςθ τθσ
εταιρείασ με τισ αρχζσ που
περιγράφει ςτθν διλωςθ
εμπιςτευτικότθτασ.
Εάν πρόκειται για ζκκεςθ
Type2, περιλαμβάνει τισ
δοκιμζσ που ζγιναν και τα
αποτελζςματά τουσ.

Στα ςυμβαλλόμενα μζρθ
που γνωρίηουν ςχετικά με:
•Τθν φφςθ των υπθρεςιϊν
που προςφζρονται από
τθν επιχείρθςθ
•πϊσ το ςφςτθμα τθσ
επιχείρθςθσ αλλθλεπιδρά
με τουσ πελάτεσ και τα
άλλα ςυμβαλλόμενα μζρθ
• εςωτερικοφσ ελζγχουσ
και ςχετικοφσ
περιοριςμοφσ

διζπουν τα ςυςτιματά τθσ.
Ζτςι θ ζκκεςθ
περιλαμβάνει τθν
αποτελεςματικότθτα των
ελζγχων ςχετικά με τθν
αςφάλεια, διακεςιμότθτα,
ακεραιότθτα επεξεργαςίασ,
εμπιςτευτικότθτα και
ιδιωτικότθτα των
δεδομζνων.
Στθν περίπτωςθ που ο
ζλεγχοσ αφορά τθν αρχι τθσ
εμπιςτευτικότθτασ,
περιλαμβάνεται και θ
άποψθ του ελεγκτι ςχετικά
με τθν ςυμμόρφωςθ τθσ
εταιρείασ με τισ αρχζσ που
περιγράφει ςτθν διλωςθ
εμπιςτευτικότθτασ.

Σε όλουσ

Πίνακασ 10: Περιγραφι των εκκζςεων SOC 1,2,3 κατά SSAE 16

Θ πιςτοποίθςθ ISO/IEC 27001 ανικει ςτθν οικογζνεια πιςτοποιιςεων του οργανιςμοφ ISO
που αφοροφν τθν διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Το πρότυπο
αναφζρεται ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ βιομθχανίασ, εμπορίου και υπθρεςιϊν. Καλφπτει τθν
αςφάλεια των πλθροφοριϊν όπωσ και εάν τθροφνται αυτζσ (εκτυπωμζνεσ, αποκθκευμζνεσ
θλεκτρονικά, ειπωμζνεσ προφορικά, κλπ).
Θ πιςτοποίθςθ ISO/IEC 27001 αποτελείται από ζνα ςφνολο κανόνων και ο ειδικόσ ελεγκτισ
ελζγχει εάν τθροφνται αυτοί οι κανόνεσ. Οι κανόνεσ αυτοί ζχουν επίπτωςθ και ςτον τρόπο με τον
οποίο δομείται για λειτουργεί θ επιχείρθςθ. Κα πρζπει θ επιχείρθςθ ςε τακτικό επίπεδο να κάνει
ζλεγχο αςφάλειασ, καταμζτρθςθ απειλϊν, ευπακειϊν και μζτρθςθ των ςυνεπειϊν τθσ.
Ακολουκεί ο ςχεδιαςμόσ και ενςωμάτωςθ δράςεων ϊςτε να εξαλείφουν, παρακαμφκοφν,
μειωκοφν ι περιοριςτοφν οι επιπτϊςεισ των κινδφνων. Τζλοσ ζχουμε τθν υιοκζτθςθ μίασ
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πολιτικισ θ οποία κα διαςφαλίηει ότι οι ζλεγχοι αςφαλείασ κα ςυνεχίηουν να πλθροφν τισ
προχποκζςεισ και τισ ανάγκεσ τθσ εταιρείασ για τθν προςταςία των δεδομζνων.
Σε γενικζσ γραμμζσ θ πιςτοποίθςθ ISO/IEC 27001 αναγκάηει τθν επιχείρθςθ ςτον τομζα τθσ
αςφάλειασ των πλθροφοριϊν να λειτουργεί με το μοντζλο Plan – Do – Check – Act, μία αζναθ
διαδικαςία ελζγχου και βελτίωςθσ τθσ αςφάλειασ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ.

Plan

Act

Do

Check
Εικόνα 24: : ISO 27001 Plan-do-check-act

Για να ςυνοψίςουμε τισ 2 πιςτοποιιςεισ που είδαμε, ακολουκεί ο Ρίνακασ 11 όπου μποροφμε να
δοφμε ότι με τθν πιςτοποίθςθ SAS70 ελζγχουμε κυρίωσ τουσ μθχανιςμοφσ ελζγχου και
επιτιρθςθσ των οικονομικϊν μιασ επιχείρθςθσ ενϊ με το ISO 27001 τθν αςφάλεια των
Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων τθσ. (31) (32) (33)
Μεκοδολογία
Χριςθ
Μζκοδοσ αξιολόγθςθσ
Στόχοσ
Τφποσ
Μοντζλο επικινδυνότθτασ
Οριςμόσ των ελζγχων και των
μετριςεων
Συνεχισ βελτίωςθ

SAS 70
Οδθγόσ ελζγχου για ελάχιςτεσ
απαιτιςεισ
Ζκκεςθ του ελεγκτι
Επικζντρωςθ ςτα οικονομικά
τθσ επιχείρθςθσ (δθλϊςεισ και
ςχετικά ςυςτιματα)
Διαγνωςτικι
Ξεκινάει με δεδομζνο τον
πλιρθ κίνδυνο και ζπειτα
μειϊνει το επίπεδο
Απαιτείται μόνο για ζκκεςθ
Type2
Δεν αςχολείται

ISO 27001
Διαχείριςθ απαιτιςεων
Διεκνισ πιςτοποίθςθ
Επικζντρωςθ ςτθν επιχείρθςθ
για οποιοδιποτε – όποιασ
μορφισ – πλθροφοριακό
ςφςτθμα χρθςιμοποιείται
Ρρολθπτικι
Αναγνωρίηει τον κίνδυνο, τον
υπολογίηει, αντιμετωπίηει
Απαιτείται από ISMS
Συνεχείσ ανανεϊςεισ

Πίνακασ 11: Σφγκριςθ SAS 70 και ISO 27001
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Ππωσ και ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ, ζτςι κι εδϊ υπάρχει ο Ρίνακασ 12 ο οποίοσ και
ςυγκρίνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αςφαλείασ μεταξφ των παρόχων. (24)
Ονομαςία
Παρόχου προϊόντοσ

Χαρακτθριςτικά αςφαλείασ των Παρόχων
Αςφάλεια

Επιπλζον αςφάλεια

Amazon.com
EC2 (Elastic
Compute Cloud 2)

Οι χριςτεσ ζχουν τον πλιρθ ζλεγχο τθσ
βιωςιμότθτασ των ςυςτθμάτων τουσ και
μποροφν να επιλζξουν ποια μθχανιματα
κα επικοινωνοφν μεταξφ τουσ. Θ Amazon
ςυςτινει ςτουσ χριςτεσ τθσ να
αςφαλίηουν τισ εγκαταςτάςεισ τουσ όπωσ
κα ζκαναν με οποιοδιποτε άλλο Linux
host.

Ρροςφζρει “Reduced Redundancy
Storage” (RRS) μζςα ςτο Amazon
S3. Επιπλζον είναι διακζςιμθ και θ
υπθρεςία “Elastic Load Balancing”
μαηί με τθν δυνατότθτα επιλογισ
τοποκζτθςθσ των server ςε
διαφορετικζσ τοποκεςίεσ.

GoGrid
GoGrid Cloud
Computing

Συμμόρφωςθ κατά SAS 70, VLAN
τμθματοποίθςθ. Επιλογζσ για Firewall,
VPN, και IDSDS κα είναι διακζςιμεσ
ςφντομα.

Ρλθροφορία μθ διακζςιμθ.

Google
Google App Engine
for Business

Ρροςταςία από DoS και πρωτόκολλο SSL
ςε όλεσ τισ App Engine εφαρμογζσ.
Ρλθροφορίεσ για τθν αςφάλεια του υλικοφ
δεν είναι διακζςιμεσ αλλά όλεσ είναι
ςυμμορφωμζνεσ κατά SAS 70 Type II audit.

Τα δεδομζνα αντιγράφονται ςε
πολλαπλά κζντρα δεδομζνων ςε
διαφορετικζσ περιοχζσ.
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ δεν
είναι διακζςιμεσ.

Joyent
SmartMachines

Απομονωμζνθ μνιμθ, αποκθκευτικόσ
χϊροσ και δίκτυο ςε επίπεδο εικονικοφ
μθχανιματοσ. Οι χριςτεσ ζχουν τον πλιρθ
ζλεγχο (root access) ςε πόρτεσ και
διεργαςίεσ, αλλά όχι ςε επίπεδο kernel.
Κρυπτογραφθμζνο NAS μαηί με
απομονωμζνθ τοπικι αποκικευςθ είναι
διακζςιμεσ επιλογζσ.

Ρλθροφορία μθ διακζςιμθ.

Layered
Technologies The
GridLayer Virtual
Machine

Ρλθροφορία μθ διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ διακζςιμθ

Rackspace Cloud
Servers

Ρλθροφορία μθ διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ διακζςιμθ
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Salesforce.com
Force.com
Unlimited

Ρροςταςία με firewall, ςυςτιματα ελζγχου
μθ εγκεκριμζνθσ πρόςβαςθσ, SSL
κωδικοποίθςθ, Ριςτοποιιςεισ ISO 27001
και SAS 70 Type II

Ρλθροφορία μθ διακζςιμθ

Terremark
Enterprise Cloud

Ριςτοποιιςεισ SAS 70 Type II, PCI-DSS και
Safe Harbor. Firewall, intrusion detection,
ςυςτιματα ελζγχου μθ εγκεκριμζνθσ
πρόςβαςθσ, και κρυπτογράφθςθ.

Για όλα τα κζντρα δεδομζνων θ
εταιρεία χρθςιμοποιεί εφεδρικζσ
μονάδεσ παροχισ ρεφματοσ και
κλιματιςμοφ ςφμφωνα με το
μοντζλο n+2.

Microsoft
Windows Azure

Ριςτοποιιςεισ SAS 70 Type I, SAS 70 Type
II, ISO/IEC 27001.
Υπάρχει φιλτράριςμα πακζτων,
απομόνωςθ των εικονικϊν μθχανθμάτων
από τα αρχικά, απομόνωςθ εικονικϊν
δικτφων και οπτικϊν ελεγκτϊν.
Τα δεδομζνα κρυπτογραφοφνται.

Τα δεδομζνα αντιγράφονται
μεταξφ πολλαπλϊν κόμβων των
κζντρων δεδομζνων.

Πίνακασ 12: Σφγκριςθ των παρεχόμενων υπθρεςιών αςφαλείασ των παρόχων

2.1.6. Κόςτοσ
Συνικωσ όταν ςυγκρίνουμε προϊόντα ι υπθρεςίεσ, από τα πρϊτα ςτοιχεία που βλζπουμε
είναι θ διαφορά ςτο κόςτοσ. Στθν περίπτωςι μασ, δεν μπορεί να εφαρμοςτεί κάτι τζτοιο διότι ο
κάκε πάροχοσ χρθςιμοποιεί διαφορετικά ςυςτιματα, διαφορετικζσ μονάδεσ μζτρθςθσ και
διαφορετικζσ μεκόδουσ μζτρθςθσ. Για παράδειγμα, θ Amazon μετράει EC2 Compute Units, θ
Heroku μετράει Dynos και θ Google cpu cycles.
Ραρόλαυτά, ακολουκεί ο Ρίνακασ 13 ο οποίοσ και ζχει γενικά ςυγκριτικά μεταξφ των
παρόχων (και όχι απόλυτεσ τιμζσ) ωσ προσ τον τρόπο με τον οποίο χρεϊνουν τισ υπθρεςίεσ που
παρζχουν. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι εφαρμογι υπολογιςμοφ του εκτιμϊμενου κόςτουσ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν διακζτουν μόνο 2 από τουσ 8 παρόχουσ που ςυγκρίνουμε. (24)
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Ονομαςία
Παρόχου προϊόντοσ

Κοςτολογικά χαρακτθριςτικά Παρόχων
Μονάδεσ
χρζωςθσ

Κόςτοσ

Δικτυακόσ
υπολογιςμόσ
κόςτουσ

Χρζωςθ ανά μινα
για το ςφνολο των
πόρων που
χρθςιμοποιικθκαν
. Θ χρζωςθ
ξεκινάει κατά τθν
εκκίνθςθ κάποιου
μθχανιματοσ και
ςταματάει όταν το
μθχάνθμα αυτό
κλείςει από
επιλογι του
χριςτθ ι από
ςφάλμα.

Χρζωςθ ανά
υπθρεςία ανά
ϊρα για κάκε
είδοσ υπθρεςίασ
που
χρθςιμοποιικθκε
. Οι δεςμευμζνεσ
υπθρεςίεσ
χρεϊνονται μία
φορά.

On-Demand Instances:
$0.085/hr ζωσ $2.88/hr
ανάλογα τθσ
παραμετροποίθςθσ και
OSOS;
Reserved Instances:
$0.03/hr to $1.10/hr
ανάλογα τθσ
παραμετροποίθςθσ και.
Requires one-time fee;
Spot Instances:
$0.031/hr to $1.089/hr
ανάλογα τθσ
παραμετροποίθςθσ και
OSOS

http://calculator.
s3.amazonaws.co
m/
calc5.html

GoGrid
GoGrid Cloud
Computing

Οι πελάτεσ
χρεϊνονται ανά
μινα.

Θ χρζωςθ γίνεται
με βάςθ το χρόνο
που
χρθςιμοποιικθκε
θ μνιμθ RAM
ανά server. Οι
πελάτεσ
πλθρϊνουν μόνο
για: Ϊρεσ χριςθσ
μνιμθσ RAM των
Server, μεταφορά
δεδομζνων προσ
το Internet,
και αποκικευςθ
cloud που ζχει
ξεπεράςει τα
10GB.

Pay-as-You-Go: $0.19/hr;
Professional Cloud:
$199/mo ($0.08/hr);
Business Cloud: $999/mo
($0.07/hr); Corporate
Cloud: $3,999/mo
($0.06/hr); Enterprise
Cloud: $9,999/mo
($0.05/hr)

Κανζνασ

Google
Google App
Engine for
Business

Οι πελάτεσ
χρεϊνονται ανά
μινα. Πλοι οι
λογαριαςμοί για
τισ υπθρεςίεσ
ςυγκεντρϊνονται
ςε ζναν
λογαριαςμό για
εφκολθ πλθρωμι.

Χρζωςθ ανά
χριςτθ με
μζγιςτθ χρζωςθ
$1,000 ανά μινα.
Θ ανάπτυξθ των
εφαρμογϊν είναι
δωρεάν.

$8/χριςτθ, με μζγιςτο τα
$1,000, ανά μινα

Κανζνασ

Amazon.com
EC2 (Elastic
Compute Cloud
2)

Προι χρζωςθσ
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Joyent
SmartMachines

Οι πελάτεσ
χρεϊνονται ανά
μινα (με βάςθ τθν
θμερομθνία
πρϊτθσ χριςθσ τθσ
υπθρεςίασ)

Layered
Technologies
The GridLayer
Virtual
Machine

Οι πελάτεσ
χρεϊνονται ανά
μινα.

Χρζωςθ ανά GB
τθσ
χρθςιμοποιοφμεν
θσ RAM.

.25GB: $25/μινα;
1GB: $125 / μινα;
2GB: $250/ μινα;
4GB: $500/ μινα;
8GB: $1,000/ μινα;
16GB:- $2,000/ μινα;
32GB: $4,000/ μινα

Κανζνασ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Ρλθροφορία μθ
διακζςιμθ

Κανζνασ

http://www.racks
pacecloud.com/cl
oud_hosting_pro
ducts/servers/pri
cing

Rackspace
Cloud Servers

Οι πελάτεσ
χρεϊνονται ανά 30
θμζρεσ.

Θ χρζωςθ γίνεται
ανά ϊρα.

Για τουσ Linux cloud
servers το εφροσ είναι
από $0.015/ϊρα
μζχρι $0.96/ ϊρα
αναλόγωσ τθσ
παραμετροποίθςθσ.
Επιπρόςκετθ χρζωςθ
$0.03/ ϊρα για Red Hat
Enterprise Linux.
Για τουσ windows cloud
servers το εφροσ τιμϊν
είναι από
$0.04/ ϊρα ζωσ $1.08/
ϊρα αναλόγωσ τθσ
παραμετροποίθςθσ.

Salesforce.com
Force.com
Unlimited

Οι πελάτεσ
χρεϊνονται ανά
μινα. Θ χρζωςθ
ξεκινάει από τθν
πρϊτθ μζρα τθσ
χριςθσ τθσ
υπθρεςίασ.

Χρζωςθ ανά
χριςτθ.

$75 ανά χριςτθ ανά
μινα

Κανζνασ

Terremark
Enterprise
Cloud

Οι πελάτεσ
χρεϊνονται ανά
μινα.

Θ χρζωςθ γίνεται
ανά είδοσ
χρθςιμοποιοφμεν
ου πόρου όπωσ
επεξεργαςτικι
ιςχφσ, μνιμθ,
αποκθκευτικόσ
χϊροσ, κ.α.

Θ χρζωςθ των πόρων
ξεκινάει από τα
$2,200 τον μινα. Θ τιμι
αλλάηει ανάλογα των
χρθςιμοποιοφμενων
πόρων.

Κανζνασ

Microsoft
Windows Azure

Οι πελάτεσ
χρεϊνονται ανά
μινα ι εξάμθνο
ανάλογα το
πρόγραμμα που
κα διαλζξουν

Αναλόγωσ του
προγράμματοσ
χρεϊνονται και οι
πόροι που
καταναλϊνονται.

Θ χρζωςθ είναι ανάλογθ
τθσ γεωγραφικισ
περιοχισ, του
προγράμματοσ και των
χρθςιμοποιοφμενων
πόρων.

https://roianalyst
.alinean.com/msf
t/AutoLogin.do?d
=1763182190480
82115

Πίνακασ 13: Συγκριτικόσ Πίνακασ τρόπου χρζωςθσ των υπθρεςιών των παρόχων
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3. Έρευνεσ ςχετικά με τισ υπηρεςίεσ Cloud Computing
Οι υπθρεςίεσ Cloud Computing δεν είναι απλά μία καινοφρια εφεφρεςθ κάποιων εταιρειϊν,
αλλά μία νζα τεχνολογία που κα αλλάξει τον τρόπο αντίλθψθσ τθσ πλθροφορικισ. Για τον λόγο
αυτό, γίνονται πολλζσ ζρευνεσ ςχετικά με το Cloud τόςο από ανεξάρτθτουσ επιςτιμονεσ και
εταιρείεσ όςο και από οργανιςμοφσ και κράτθ.
Ραρακάτω ακολουκοφν κάποια από τα ςθμαντικά ερευνθτικά προγράμματα που υπάρχουν
ςτον τομζα του Cloud Computing.

3.1.

Unified Interface Cloud Project

Μία αξιόλογθ προςπάκεια ζχει γίνει από το Cloud Computing Interoperability Forum με το
Unified Interface Cloud Project. Στόχοσ αυτοφ του Project είναι θ δθμιουργία μιασ ενιαίασ Cloud
διεπαφισ θ οποία κα είναι προτυποποιθμζνθ για τθν ενοποίθςθ διαφόρων Cloud APIs. Ο ςτόχοσ
είναι να μπορεί αυτό θ ενοποιθμζνθ διεπαφι να διαχειριςτι όλθ τθν υποδομι κακϊσ και τισ
υπθρεςίεσ Cloud που προςφζρονται ι αναμζνεται να προςφερκοφν. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ
ζρευνασ είναι θ δθμιουργία ενόσ πρότυπου δοκιμαςτικοφ API που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτισ
υπθρεςίεσ τθσ Amazon και Enormaly. Στθν Εικόνα 25 μποροφμε να δοφμε ζνα διάγραμμα με τον
τρόπο λειτουργίασ αυτοφ του API. (34) (35)

Εικόνα 25: Πρότυπο Interoperable API από CCIF. Πηγή: http://code.google.com/p/unifiedcloud/

3.2.

Simple Cloud

Στον τομζα τθσ διαλειτουργικότθτασ θ Microsoft ζχει επενδφςει ςε ζρευνα και το όραμά τθσ
για τισ υπθρεςίεσ Cloud φαίνεται ςτθν Εικόνα 26.
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Εικόνα 26: Το όραμα τθσ Microsoft για τθν χριςθ υπθρεςιών Cloud. Πηγή: http://www.simplecloud.org/

Θ Microsoft μαηί με άλλεσ μεγάλεσ εταιρείεσ του χϊρου όπωσ Rackspace, GOGRID, IBM,
Nirvanix, Zend προχϊρθςαν ςτθν δθμιουργία του ζργου Simple Cloud. Το ζργο αυτό ζχει ςαν
ςτόχο τθ δθμιουργία μίασ κοινισ διεπαφισ για τισ υπθρεςίεσ File Storage, Document Storage και
Simple Queue μζςω τθσ χριςθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ PHP24 . Το εγχείρθμα αυτό ζχει γίνει
αποδεκτό από τθν διεκνι κοινότθτα κακϊσ αποτελεί μία προςζγγιςθ τθσ κοινότθτασ ανοιχτοφ
λογιςμικοφ με τισ εταιρείεσ και τα αποτελζςματά του μποροφν να προςφζρουν ευελιξία ςτουσ
χριςτεσ για τθν μετακίνθςθ από τον ζνα πάροχο ςτον άλλο. Στθν Εικόνα 27 μποροφμε να δοφμε
τισ υπθρεςίεσ που ζχουν ιδθ ενςωματωκεί και ποιεσ είναι υπό εξζλιξθ. (36) (37)

Εικόνα 27: Η ανάπτυξθ του Simple Cloud. Πηγή: http://www.simplecloud.org/

3.3.

Artifact-Centric Service Interoperation (ACSI)

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτο πλαίςιο του 7th Framework Programme, Objective 1.2 ξεκίνθςε αυτό
το ερευντικό πρόγραμμα διάρκειασ τριϊν χρόνων και ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 4.699.000€.
Στο ερευνθτικό αυτό πρόγραμμα ςυμμετζχουν:
 Università degli Studi di Roma La Sapienza (Uniroma1),
24

Ρρόκειται για γλϊςςα προγραμματιςμοφ ιςτοςελίδων πολφ διαδεδομζνθ και ευζλικτθ.
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Libera Università di Bolzano (FUB),
Imperial College of Science, Technology and Medicine (Imperial),
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e),
Tartu Ülikool (UT)
Indra Software Labs SLU (Indra)
Collibra NV/SA (Collibra)
και γίνεται υπό τθν εποπτεία τθσ IBM Israel – Science and Technology LTD (IBM,
Coordinator). (38) (39)

Στόχοσ του ζργου αυτοφ είναι θ μείωςθ του απαιτοφμενου χρόνου ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ,
ςυντιρθςθσ και ειςαγωγισ ςε περιβάλλον που οι υποςτθριηόμενεσ υπθρεςίεσ διαλειτουργοφν. Θ
υλοποίθςθ περιλαμβάνει κεματικά κζντρα τα οποία κα διευκολφνουν τθν ελαςτικότθτα και
επεκταςιμότθτα των ςυνεργαηόμενων υπθρεςιϊν και δυναμικζσ δομζσ οι οποίεσ κα επιτρζπουν
τθν επιχειρθςιακι προςζγγιςθ των κεμάτων ϊςτε να είναι δυνατι θ διάδραςθ μεταξφ
διαφορετικϊν υπθρεςιϊν και οργανιςμϊν.
Για να κατανοιςουμε καλφτερα τον τρόπο λειτουργίασ, κα δοφμε ζνα παράδειγμα ςτθν
Εικόνα 28ςχετικά με τθν πρόςλθψθ του προςωπικοφ. Βλζπουμε ότι ςτο κζντρο ζχουμε το κζντρο
διαλειτουργικότθτασ και γφρω του τισ δυναμικζσ δομζσ οι οποίεσ προςφζρουν τθν μείξθ
δεδομζνων, διαδικαςιϊν και υπθρεςιϊν ςτθ βάςθ των επιχειρθςιακϊν δομϊν.

Εικόνα 28: Παράδειγμα δομισ ςφμφωνα με τθν μελζτθ ACSI. Πηγή: Artifact-Centric Service Iteroperation

Το κετικό με τθν ςυγκεκριμζνθ ζρευνα είναι ότι μπορεί να γενικοποιιςει τα πλεονεκτιματα
των δυναμικϊν δομϊν ςε ςυνδυαςμό με τα κζντρα διαλειτουργικότθτασ και τθν ςυνεργαςία
υπθρεςιϊν. Κατά τον τρόπο αυτό το ςφςτθμα κα μπορεί να λειτουργιςει είτε εάν οι υπθρεςίεσ
προςφζρονται από κάποιο Service Oriented System είτε από κάποια παλαιότερθ εφαρμογι
προςαρμοςμζνθ ςτθ λογικι SOA.
Θ τεχνολογία αυτι μπορεί να ζχει εφαρμογζσ ςε Κυβερνθτικζσ Υπθρεςίεσ, ςτθν Ενζργεια,
ςτθν Υγεία, ςε Logistics εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, ςτθν βαριά βιομθχανία (όπωσ αεροναυπθγικι),
κ.α.
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3.4.

Vision Cloud (Virtualized Storage Services Foundation for the
Future Internet )

Και αυτό το ζργο εξελίςςεται ςτα πλαίςια του 7th Framework Programme, από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ διάρκειά του είναι 3 ζτθ, αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τον Σεπτζμβριο του
2013 και ο ςυνολικόσ του προχπολογιςμόσ είναι 15.709.000€. Στο πρόγραμμα αυτό ςυμμετζχουν
τόςο εταιρείεσ όςο και ερευνθτικά και εκπαιδευτικά ιδρφματα, μεταξφ αυτϊν και το Εκνικό
Μετςόβιο Ρολυτεχνείο. Αναλυτικά οι ςυμμετζχοντεσ είναι:
















BM Haifa Research Lab (IL),
SAP Research (DE),
Telefónica Investigación y Desarrollo (ES),
Siemens AG (DE),
Engineering Ingegneria Informatica Spa (IT),
Institute of Communication and Computer Systems - National Technical University of
Athens (GR),
Deutsche Welle (DE),
RAI-Radiotelevisione Italiana Spa (IT),
Umeå University (SE),
SNIA Europe (UK),
Telenor (NO),
France Telecom (FR),
Swedish Institute of Computer Science (SE),
University of Messina (IT),
iTricity B.V. (NL)

Στόχοσ αυτοφ του ερευνθτικοφ ζργου είναι θ ανάπτυξθ μίασ ιςχυρισ υποδομισ
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ϊςτε να είναι δυνατι θ αξιόπιςτθ και αποτελεςματικι
πρόςβαςθ ςε δεδομζνα χρθςιμοποιϊντασ μζςα πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. Θ υποδομι
αυτι κα υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν αποκικευςθσ κατά τθ ηιτθςθ (OnDemand) ςε
ξεχωριςτά Domain με εγγυιςεισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν και αςφάλειασ ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ.
Το ερευνθτικό ζργο αυτό βαςίηεται ςε κάποιεσ καινοτομίεσ που προςπακεί να υλοποιιςει
ϊςτε να είναι εφικτό το τελικό αποτζλεςμα. Αυτζσ οι καινοτομίεσ ζχουν να κάνουν με ζναν νζο
τρόπο αποκικευςθσ δεδομζνων ο οποίοσ κα ςυνδυάηει και αρχεία metadata για τθν καλφτερθ
διαχείριςθ των δεδομζνων και για δυνατότθτεσ αποκικευςθσ αρχείων βάςθ των περιεχομζνων
τουσ. Τζλοσ αυτό που προςπακεί το ζργο αυτό είναι να καταςτεί δυνατι θ φορθτότθτα των
δεδομζνων μεταξφ διαφορετικϊν υπθρεςιϊν και ςυςκευϊν ςυνδυάηοντασ παράλλθλα και τισ
βαςικζσ αρχζσ του Cloud Computing.
Τα αποτελζςματα αυτοφ του ερευνθτικοφ ζργου κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από Μζςα
Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, ςτον τομζα των Τθλεπικοινωνιϊν, ςτον τομζα τθσ Υγείασ και ςτισ
Επιχειριςεισ. Ακολουκεί θ Εικόνα 29 όπου φαίνεται ζνα διάγραμμα λειτουργίασ του ζργου. (40)
(41) (42) (43) (44)
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Εικόνα 29: Vision Cloud. Πηγή: http://www.visioncloud.eu/

3.5.

Cloud TM (Transactional Memory)

Τον Λοφνιο του 2010 ξεκίνθςε το ερευνθτικό πρόγραμμα Cloud TM με ςτόχο τθν δθμιουργία
ενόσ νζου είδουσ προγραμματιςμοφ ϊςτε να διευκολυνκεί θ ανάπτυξθ και διαχείριςθ των
εφαρμογϊν για το Cloud. Θ ζρευνα ζχει ωσ πρϊτο βιμα τθν ανάπτυξθ ενόσ είδουσ μνιμθσ μεταξφ
τθσ φυςικισ μνιμθσ και του προγράμματοσ ϊςτε οι προγραμματιςτζσ να μθν αςχολοφνται με
διευκυνςιοδότθςθ φυςικισ μνιμθσ με τα όποια προβλιματα αυτό ςυνεπάγεται αλλά να
επικεντρϊνονται ςτο πρόγραμμα και ζπειτα θ ενδιάμεςθ αυτι μνιμθ κα είναι υπεφκυνθ για τθν
επικοινωνία με τθν φυςικι. Επιπλζον, θ τεχνολογία αυτι φιλοδοξεί να μειϊςει το λειτουργικό
κόςτοσ των εφαρμογϊν Cloud εκμεταλλευόμενθ τθν αυτόνομθ κατανομι πόρων επιτυγχάνοντασ
ζτςι τθν μζγιςτθ αποδοτικότθτα. (45)
Στθν Εικόνα 30 βλζπουμε ζνα παράδειγμα από το πϊσ ςυμπεριφζρεται θ αυτόματθ
κατανομι πόρων του ζργου Cloud TM. Αυτι θ διαδικαςία που ακολουκείτε μασ επιτρζπει τθν
βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των διακζςιμων πόρων.
Το ερευνθτικό ζργο Cloud TM χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτα πλαίςια του
7 Framework Programme με ςυνολικό προχπολογιςμό τα 2.500.000€. Θ διάρκεια του ζργου
είναι μζχρι τον Μάιο του 2013 και οι ςυμμετζχοντεσ είναι:
th

 Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica C.I.N.I. (IT),
 Algorithmica (IT),
 Red Hat Limited (IE)

63 | Σ ε λ ί δ α

Συγκριτική Ανάλυςη Υπηρεςιών Cloud Computing

Εικόνα 30: Παράδειγμα αυτόματθσ κατανομισ πόρων ςτο Cloud TM. Πηγή: http://www.cloudtm.eu

3.6.

Cloud4SOA

Τον Σεπτζμβριο του 2010 ξεκίνθςε το ερευνθτικό ζργο Cloud4SOA με ςτόχο τθν επίλυςθ των
ςθμαςιολογικϊν διαφορϊν προβλθμάτων διαλειτουργικότθτασ μεταξφ των Cloud. Το ερευνθτικό
ζργο αυτό αναπτφςςεται ςτα πλαίςια του 7th Framework Programme 4.130.000€ αλλά θ
ςυμμετοχι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα είναι 2.730.000€ και θ λιξθ του κα είναι τον Αφγουςτο
του 2013. Συμμετζχοντεσ ςτο πρόγραμμα αυτό είναι:










National University of Ireland Galway (IE)
SingularLogic (GR)
Centre for Research and Technology Hellas (GR)
cloudControl (DE)
Cyntelix (IE)
Portugal Telecom Inovação (PT)
Fraunhofer FIT (DE)
RomTelecom (RO)
Atos Origin (ES)

Θ προςζγγιςθ για το ερευνθτικό ζργο αυτό κα γίνει ςε τρία ςτάδια:
1. Αναγνϊριςθ και ανάλυςθ όλων των ςθμαςιολογικϊν προβλθμάτων που εμφανίηονται
κατά τθν διαλειτουργικότθτα των διαφόρων Cloud τόςο ςε επίπεδο IaaS όςο και ςτο PaaS
με τον παράλλθλο ςυνυπολογιςμό των γνϊςεων, των απαιτιςεων και τθσ επικοινωνίασ με
τα ενδιαφερόμενα μζρθ. Με τον τρόπο αυτό κα μπορζςει να δθμιουργθκεί ζνασ
ςθμαςιολογικόσ οδθγόσ ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ δθμιουργία πλατφόρμασ Cloud με
επίκεντρο τον χριςτθ.
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2. Ανάπτυξθ μία πρότυπθσ Αρχιτεκτονικισ με ονομαςία Cloud4SOA Reference Architecture.
Θ αρχιτεκτονικι αυτι ειςάγει μία ανοιχτι και κακολικι αρχιτεκτονικι για ζνα
ςθμαςιολογικά κακοριςμζνο Cloud με ζμφαςθ ςτθν τεχνολογία Service Oriented
Architecture25 και ςχεδιαςμό και ζννοιεσ με επίκεντρο τον χριςτθ.
3. Το τελευταίο ςτάδιο περιλαμβάνει τθν υλοποίθςθ τθσ Cloud4SOA Reference Architecture
και τθσ δθμιουργίασ μίασ πλατφόρμασ βαςιςμζνθ ςε αυτι. Στόχοσ είναι να αξιολογθκεί θ
χρθςτικότθτα, εφαρμοςιμότθτα και υιοκζτθςθ αυτισ τθσ πλατφόρμασ με διαφορετικζσ
δοκιμζσ που κα πραγματοποιθκοφν ςε βιομθχανικό και επιχειρθςιακό περιβάλλον.
Το όλο εγχείρθμα επιχειρείται να ζχει πρακτικό αντίκτυπο ςτα δεδομζνα τθσ αγοράσ του
Cloud και για τον λόγο αυτό ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με τουσ παρόχουσ (είτε είναι IaaS είτε PaaS)
κα επιςθμαίνουν τα ηθτιματα που προκφπτουν όπωσ περιοριςμοί, διαλειτουργικότθτα,
φορθτότθτα ςτθν πλατφόρμα αυτι. (46) (47) (48)
Στθν Εικόνα 31 μποροφμε να δοφμε και ςχθματικά τθν δομι τθσ Cloud4SOA Reference
Architecture.

Εικόνα 31: Παράδειγμα Αρχιτεκτονικισ Cloud4SOA. Πηγή: http://www.cloud4soa.eu

25

Είναι γνωςτό και ωσ SOA. Ρρόκειται για αρχιτεκτονικι προγραμματιςμοφ όπου ζνα μεγάλο πρόγραμμα
βαςίηεται ςτθ χριςθ άλλων μικρότερων προγραμμάτων που ονομάηονται Services. Ρρόκειται για μία
αρχιτεκτονικι τθσ οποίασ θ ζλευςθ ςυνοδεφτθκε από τθν πραγματικι ευελιξία ςτθν δθμιουργία και χριςθ
προγραμμάτων.
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3.7.

Trustworthy Clouds (TClouds)

Ρρόκειται για ζνα ερευνθτικό ζργο ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 10.536.129€ με Ευρωπαϊκι
χρθματοδότθςθ 7.500.000€ μζςα ςτο πλαίςιο του 7th Framework Programme. Συμμετζχουν:















Technikon Forschungs- und Planungsgesellschaft (Coordinator, Austria)
IBM Research GmbH (Technical Leader, Switzerland)
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Στόχοσ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ είναι θ δθμιουργία μίασ πρωτότυπθσ υποδομισ
Cloud ϊςτε οι υπθρεςίεσ υπολογιςτικισ ιςχφοσ και αποκθκευτικοφ χϊρου να υλοποιοφνται
πετυχαίνοντασ νζα επίπεδα αςφαλείασ και εμπιςτευτικότθτασ υπό το πρίςμα βζβαια των αρχϊν
του Cloud Computing δθλαδι αυτζσ οι υπθρεςίεσ να είναι επεκτάςιμεσ, ελαςτικζσ και οικονομικά
ςυμφζρουςεσ. Αφοφ δθμιουργθκεί αυτι θ υποδομι κα τεκεί ςε λειτουργία δοκιμαςτικά ςε ζνα
νοςοκομείο τθσ Λταλίασ και ςτον τομζα παροχισ ενζργειασ τθσ Ρορτογαλίασ. (49) (50) (51) (52)
Αναλυτικότερα, τα αντικείμενα που πραγματεφεται το ερευνθτικό πρόγραμμα αυτό ζχουν ωσ
εξισ:


Εφρεςθ και μελζτθ των πικανϊν νομικϊν και επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν και επιπλοκϊν
που μποροφν να προκφψουν από μία ευρείασ χριςθσ αξιοποίθςθ υπθρεςιϊν Cloud. Αυτό
κα βοθκιςει ςτθν δθμιουργία τθσ υποδομισ για ζνα νζου τφπου Cloud του οποίου τα
χαρακτθριςτικά κα είναι θ αυξθμζνθ αςφάλεια, ιδιωτικότθτα.
 Ρροςδιοριςμόσ και δθμιουργία πρωτοτφπου αςφάλειασ των υποδομϊν του Cloud. Θ
ανάπτυξθ αυτισ τθσ ενιςχυμζνθσ αςφάλειασ κα πρζπει να μπορεί να γίνει πάνω από τα
υπάρχοντα εμπορικά διακζςιμα Cloud (κάτι ςαν Cloud of Cloud) και να αξιολογθκεί ςε
ςχζςθ με τα ιςχφοντα δεδομζνα ελαςτικότθτασ, αςφάλειασ και ιδιωτικότθτασ των
υπαρχόντων Cloud.
 Αυτι θ πλατφόρμα Tcloud κα πρζπει να είναι ανεκτικό και προςαρμοςτικό ςε ηθτιματα
αςφαλείασ και προβλθματικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ για ζνα εφροσ εφαρμογϊν.
Στθ ςυνζχεια κα ακολουκιςει θ πρακτικι εφαρμογι τθσ πλατφόρμασ TCloud ςτθν:


Ρορτογαλία: Θ δοκιμι κα γίνει ςτισ εταιρείεσ Energias de Portugal και EFACEC οι οποίεσ
είναι και οι μεγαλφτερεσ εταιρείεσ παροχισ ενζργειασ τθσ χϊρασ. Στόχοσ αυτισ τθσ
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δοκιμισ είναι θ ενςωμάτωςθ των αυτϊν των ευαίςκθτων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ
ενζργειασ ςε υποδομζσ Cloud αυξάνοντασ ζτςι τθν ελαςτικότθτα και τθν αςφάλεια τόςο
ζναντι κακόβουλων επικζςεων όςο και ζναντι αςτοχιϊν υλικοφ.
 Λταλία: Θ δοκιμι κα γίνει ςτο νοςοκομείο San Raffaele του Μιλάνο. Το ςφςτθμα κα ζχει
ςαν ςκοπό να μπορεί να παρακολουκεί, να κάνει διαγνϊςεισ και να ςυμβουλεφει τουσ
αςκενείσ εκτόσ του νοςοκομείου. Σκοπόσ είναι να αποδείξει ότι θ πλατφόρμα TCloud
μπορεί να παρζχει αποδοτικζσ κατ’οίκον υπθρεςίεσ υγείασ με μικρό κόςτοσ και με
αυξθμζνθ αςφάλεια – ιδιωτικότθτα.
Θ ανάπτυξθ αυτοφ του ερευνθτικοφ ζργου φαίνεται ςτθν Εικόνα 33.
Θ λογικι λειτουργίασ του TClouds περιγράφεται ςτθν Εικόνα 32

Εικόνα 32:Λογικι λειτουργίασ TClouds. Πηγή: http://www.tclouds-project.eu

Εικόνα 33: Στάδια ανάπτυξθσ του ερευνθτικοφ ζργου TClouds. Πηγή: http://www.tclouds-project.eu
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3.8.

G-Cloud (Government Cloud)
Δεν πρόκειται για κάποιο ςυγκεκριμζνο ερευνθτικό πρόγραμμα αλλά για μία παγκόςμια
τάςθ από τισ κυβερνιςεισ να ενςωματϊςουν όλεσ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τουσ ςε υποδομζσ
Cloud. Με τον τρόπο αυτό ευελπιςτοφν ςτθν μείωςθ των υποδομϊν πλθροφορικισ που αυτι τθ
ςτιγμι τθρεί ανεξάρτθτα ο κάκε κρατικόσ οργανιςμόσ, ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςτθ μείωςθ των εξόδων διαχείριςθσ υποδομϊν πλθροφορικισ. Ζνα
άλλο πλεονζκτθμα που κζλουν οι κυβερνιςεισ να εκμεταλλευτοφν με τθν χριςθ του G-Cloud
είναι θ αφξθςθ τθσ χριςθσ Internet ςτα Smartphones. Με τον ςυνδυαςμό των 2 χαρακτθριςτικϊν
(mobile internet + G-Cloud) μποροφν να προςφερκοφν εξατομικευμζνεσ υπθρεςίεσ υψθλοφ
επιπζδου από το κράτοσ προσ τον πολίτθ. (53) (54) (55) (56)
Μζςα ςτο πλαίςιο ενόσ Cloud για κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ μποροφν να αναπτυχκοφν και να
διαλειτουργιςουν με λιγότερα ζξοδα και πιο εφκολα υπθρεςίεσ e-Goverment όπωσ:
 e-Procurement: Αυτόματεσ διαδικαςίεσ αγορϊν και προμθκειϊν για κρατικοφσ
οργανιςμοφσ. Ρροςπάκειεσ για υλοποίθςθ τζτοιου ςυςτιματοσ γίνονται και ςτθν
Ελλάδα. Μίασ μικρότερθσ κλίμακασ αντίςτοιχο ςφςτθμα είναι το ςφςτθμα «Εφδοξοσ»
που αφορά τθν προμικεια επιςτθμονικϊν ςυγγραμμάτων για τουσ φοιτθτζσ και ζχει
υλοποιθκεί ςε υποδομζσ του ΕΔΕΤ.
 HRMS: Εφαρμογι διαχείριςθσ προςωπικοφ που κα δίνει τθν δυνατότθτα κεντρικοφ
ελζγχου των πλθρωμϊν και των παροχϊν προσ τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, κα ζχει
τθν δυνατότθτα να δθμιουργεί και να υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευςθσ του
προςωπικοφ ι ακόμα και να παρακολουκεί και τθν αποδοτικότθτά τουσ.
 e-Police: Εφαρμογι που κα επιτρζπει τθν χριςθ των βάςεων δεδομζνων τθσ
αςτυνομίασ υπό όρουσ και από άλλουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ για τθν αφξθςθ του
επιπζδου αςφαλείασ και διευκόλυνςθ των πολιτϊν. Για τα τμιματα εντόσ τθσ
αςτυνομίασ, ζχει γίνει ςτθν Ελλάδα θ υλοποίθςθ του Police OnLine. Θ υλοποίθςθ
ζχει γίνει ςε ανεξάρτθτο Υπολογιςτικό κζντρο του Υπουργείου με αυτόνομθ
υποδομι.
 e-Court: Εφαρμογι ςχετικά με τθ λειτουργία των δικαςτθρίων με προγραμματιςμό
εκδίκαςθσ υποκζςεων, ανάρτθςθ και ανταλλαγι ςθμαντικϊν πλθροφοριϊν, ακόμα
και υποδομζσ τθλε-ςυνδιάςκεψθσ ϊςτε να είναι δυνατι θ αςφαλισ εκδίκαςθ με τθν
παρουςία κάποιου μζλουσ εξ’ αποςτάςεωσ.
 e-Taxation: Θ λειτουργία τθσ εφορίασ εξ’ ολοκλιρου θλεκτρονικά ϊςτε να μθν είναι
απαραίτθτθ θ παρουςία του πολίτθ ι των επιχειριςεων ςτα γραφεία τθσ εφορίασ.
Στθν Ελλάδα ζχει ιδθ ξεκινιςει τζτοια υλοποίθςθ μζςω του taxisnet. Θ υλοποίθςθ
ζχει γίνει ςε ανεξάρτθτο Υπολογιςτικό κζντρο του Υπουργείου με αυτόνομθ
υποδομι.
 Land Records: Εφαρμογι όπου κα είναι καταχωρθμζνεσ όλεσ οι ςχετικζσ
πλθροφορίεσ με κτιρια και οικόπεδα ςε ςυνδυαςμό με λεπτομερείσ χάρτεσ. Στθν
Ελλάδα αυτό ζχει υλοποιθκεί από το Κτθματολόγιο Α.Ε. Θ υλοποίθςθ ζχει γίνει ςε
ανεξάρτθτο Υπολογιςτικό κζντρο του Κτθματολογίου με αυτόνομθ υποδομι και
πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα αυτό ζχουν όχι όλοι οι πολίτεσ, αλλά μόνο όςοι ζχουν τθ
ςχετικι άδεια.
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Αρκετζσ χϊρεσ ανά τον κόςμο ζχουν προχωριςει ςε υλοποιιςεισ μορφϊν G-Cloud που
εκτίνονται από τθν ανάκεςθ μίασ υπθρεςίασ ςε υποδομζσ cloud μζχρι και ολικό μεταςχθματιςμό
των προςφερόμενων υπθρεςιϊν για να προςφζρονται μζςω Cloud.
3.8.1. Ιαπωνία
Θ ςθμαντικότερθ υλοποίθςθ αυτι τθ ςτιγμι γίνεται από τθν Λαπωνία όπου ζχει ανατεκεί ςτο
Υπουργείο εςωτερικϊν υποκζςεων και επικοινωνιϊν θ δθμιουργία ενόσ μεγάλου κρατικοφ Cloud
ϊςτε να ενςωματωκοφν όλεσ οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Το ζργο αυτό ζχει ξεκινιςει από το
2009 και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί μζχρι το 2015 και ζχει τθν ονομαςία Kasumigaseki Cloud.
Μζςα ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του Cloud εντάςςεται και θ δθμιουργία ενόσ «Εκνικοφ
Ψθφιακοφ Αρχείου» που ςτόχοσ του κα είναι θ ψθφιοποίθςθ των δθμοςίων εγγράφων και άλλων
πλθροφοριϊν που είναι απαραίτθτεσ ςτουσ πολίτεσ ςε μορφι προτυποποιθμζνθ και με τθ χριςθ
ςχετικϊν μεταδεδομζνων.
Θ κίνθςθ αυτι του Λαπωνικοφ υπουργείου για τθ δθμιουργία του Cloud δεν είναι
μεμονωμζνθ, αλλά εντάςςεται ςε ζνα ευρφτερο πλαίςιο ενεργειϊν και αλλαγϊν για τθν τόνωςθ
τθσ αγοράσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν τθσ χϊρασ. Μαηί με τισ υπόλοιπεσ ενζργειεσ
φιλοδοξοφν να δθμιουργιςουν νζεσ προοπτικζσ ςτθν αγορά, να αυξθκεί θ ζρευνα και ανάπτυξθ
προϊόντων και υπθρεςιϊν. (57)
Τζλοσ, θ Λαπωνικι κυβζρνθςθ επενδφει αρκετά και ςτθν πράςινθ ενζργεια για τθν μείωςθ
του κόςτουσ των κζντρων δεδομζνων και μζςα ςτα μελλοντικά τθσ ςχζδια είναι θ δθμιουργία
μεγάλων κζντρων δεδομζνων ςε κρφεσ περιοχζσ, πικανόν και υπογείωσ για καλφτερεσ
κερμοκραςίεσ, θ χριςθ θλιακισ και αιολικισ ενζργειασ για τθν τροφοδότθςθ των κζντρων
δεδομζνων και θ χριςθ οπτικϊν ινϊν ςτα δίκτυά τθσ για τθν αφξθςθ των επιδόςεων και τθ
μείωςθ του κόςτουσ και τθσ ενζργειασ που απαιτοφνται από τα ςυμβατικά δίκτυα (57) (53).

Εικόνα 34: Kasumigaseki Cloud. Πηγή: http://www.greentelecomlive.com
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3.8.2. Ηνωμένεσ Πολιτείεσ τησ Αμερικήσ
Από το 2009 ξεκίνθςαν οι διαδικαςίεσ ενςωμάτωςθσ υπθρεςιϊν δθμόςιασ διοίκθςθσ με
υπθρεςίεσ Cloud Computing. Μζχρι το 2010 περίπου οι μιςζσ κρατικζσ υπθρεςίεσ
χρθςιμοποιοφςαν ζςτω και κάποιεσ υπθρεςίεσ Cloud.Υπολογίηεται ότι μζχρι το 2014 θ
χρθματοδότθςθ προγραμμάτων Cloud Computing από τθ γενικι διαχείριςθ του κράτουσ κα
φτάςει το ζνα διςεκατομμφριο δολάρια.
Στο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ εκςυγχρονιςμοφ των υπθρεςιϊν πλθροφορικισ,
αποφαςίςτθκε θ δθμιουργία μιασ ιςτοςελίδασ όπου είναι ςυγκεντρωμζνεσ και
κατθγοριοποιθμζνεσ όλεσ οι υπθρεςίεσ Cloud Computing που προςφζρονται. Θ ιςτοςελίδα αυτι
λζγεται apps.gov.
Τα οικονομικά οφζλθ από τθν μεταπιδθςθ ςε Cloud Computing ζχουν εκτιμθκεί ωσ εξισ:





1,7 εκατομμφρια δολάρια για τθν γενικι διαχείριςθ του κράτουσ
15 εκατομμφρια δολάρια για τθν DISA (Defense Information System Agency)
Μείωςθ εξόδων για email υπθρεςίεσ κατά 48% για τθν πόλθ τθσ Washington
Μείωςθ εξόδων για email υπθρεςίεσ κατά 23.6% για τθν πόλθ του Los Angeles

3.8.3. Ηνωμένο Βαςίλειο
Στο Θνωμζνο Βαςίλειο υλοποιείται ζνα μεγάλο πρόγραμμα για τθν ψθφιοποίθςθ υπθρεςιϊν
και διαδικαςιϊν. Μζροσ αυτοφ του προγράμματοσ είναι και το G-Cloud το οποίο και φιλοδοξεί να
προςφζρει όλεσ τισ απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ θλεκτρονικά τόςο για υπολογιςτζσ όςο και για κινθτά
τθλζφωνα. Θ υλοποίθςθ που ζχει επιλζξει το Θνωμζνο Βαςίλειο είναι το Hybrid Cloud μζςω ενόσ
μεγάλου κρατικοφ Private Cloud ςε ςυνδυαςμό με ζμπιςτεσ οντότθτεσ που δραςτθριοποιοφνται
ςτο Public Cloud.
Τα οικονομικά οφζλθ από τθν μεταπιδθςθ ςε Cloud Computing ζχουν εκτιμθκεί ωσ εξισ:
 Εξοικονόμθςθ 300 εκατομμυρίων λιρϊν τον χρόνο από τθν ενςωμάτωςθ των
κζντρων δεδομζνων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν δθμόςια διοίκθςθ.
 Εξοικονόμθςθ 500 εκατομμυρίων λιρϊν τον χρόνο από τθν χριςθ ολοκλθρωμζνων
μεκόδων για τισ κρατικζσ προμικειεσ τόςο υπθρεςιϊν όςο και αγακϊν μζςα από το
Application Store for Government (ASG).

3.8.4. Νότια Κορέα
Στθ Νότια Κορζα μζχρι τϊρα δεν είχαν γίνει κάποιεσ κινιςει ι υλοποιιςεισ ςε Cloud
Computing αλλά τον Λοφνιο ανακοινϊκθκε θ διάκεςθ 500 εκατομμυρίων δολαρίων για τθν
ανάπτυξθ υποδομϊν Cloud Computing. Επιπλζον, κα διατεκοφν επιπλζον 230,7 εκατομμφρια
δολάρια για τθν ανάπτυξθ τθσ δυνατότθτασ ςφνδεςθσ των υπθρεςιϊν Mobile Computing με
αυτζσ από Cloud Computing.
Επιπλζον, θ Νότια Κορζα ζχει ωσ ςτόχο μζχρι το 2014 να χρθςιμοποιεί τουλάχιςτον το 10%
από τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ Cloud Computing και να μειϊςει τα ςυνολικά ζξοδα
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διαχείριςθσ και λειτουργίασ των κζντρων δεδομζνων. Ιδθ ζχει ανακοινϊςει τθν πρόκεςθ για τθν
μετακίνθςθ τουλάχιςτον 17 κρίςιμων υπθρεςιϊν ςε περιβάλλον Cloud Computing.
3.8.5. Αυςτραλία
Θ Αυςτραλία δεν ζχει ακόμα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα δράςθσ για Cloud Computing αλλά
ζχει εξελιγμζνεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ.
Θ Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία ζχει ανακοινϊςει ζνα πρόγραμμα δθμιουργίασ Private Cloud
Computing ϊςτε να μπορζςει να υποςτθρίξει τθν θλεκτρονικι απογραφι του 2016. Μία τάξθ τθσ
μείωςθσ του κόςτουσ είναι ότι με το Private Cloud από εκεί που προςωπικό 30 ανκρϊπων
διαχειρίηονταν 300 φυςικοφσ Server τϊρα κα χρθςιμοποιεί 7 ανκρϊπουσ για να διαχειρίηονται
70 φυςικοφσ server οι οποίοι όμωσ φιλοξενοφν ςυνολικά 1500 εικονικοφσ.
3.8.6. Ελλάδα
Στθν Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ζχουν γίνει πολλζσ ζρευνεσ και υλοποιιςεισ ψθφιακϊν
υπθρεςιϊν είτε για τουσ πολίτεσ (taxisnet) είτε για τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (police online).
Σχετικά με το Cloud Computing ζχουν γίνει ζρευνεσ από το Εκνικό Κζντρο Δικτφου και
Ζρευνασ και ωσ αποτζλεςμα είχε και τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ «Εφδοξοσ» ςε περιβάλλον
Cloud Computing.
Στθν Ελλάδα ζχει ξεκινιςει ζνα πρόγραμμα υλοποίθςθσ G-Cloud υποδομϊν με ςυνολικό
προχπολογιςμό 25 εκατομμυρίων ευρϊ.

4. Case Studies
Στο κεφάλαιο αυτό κα αναφερκοφν κάποια παραδείγματα χριςθσ υπθρεςιϊν Cloud από
επιχειριςεισ ι και οργανιςμοφσ. Για τα παραδείγματα κα χρθςιμοποιθκοφν κάποιοι από τουσ
πελάτεσ των εταιρειϊν IBM, GoGrid, Rackspace και Microsoft Azure.

4.1.

Εταιρεία 3Μ

Θ εταιρεία 3Μ είχε αναπτφξει ζνα λογιςμικό που βαςίηεται ςε προγνωςτικοφσ αλγορίκμουσ
ϊςτε ειςάγοντασ κάποια εικόνα να προβλζπει ποια είναι τα χαρακτθριςτικά τα οποία και κα
τραβοφςαν τθν προςοχι των ανκρϊπων. Στθν αρχι το πρόγραμμα αυτό το ζτρεχαν από τουσ
server τθσ εταιρείασ για ενδοεταιρικοφσ ςκοποφσ. Στθ ςυνζχεια αποφάςιςαν να δϊςουν τθν
δυνατότθτα χριςθσ του προγράμματοσ αυτοφ και ςτουσ πελάτεσ τουσ.
Το πρόβλθμα εδϊ προζκυψε κακϊσ θ εφαρμογι κα ζπρεπε να δίνει άμεςα τα
αποτελζςματα ςτουσ χριςτεσ και ταυτόχρονα να μπορεί να εξυπθρετεί ζνα ςεβαςτό αρικμό
χρθςτϊν χωρίσ όμωσ να αναγκαςτεί θ εταιρεία να επωμιςτεί το κόςτοσ δθμιουργίασ
υπολογιςτικϊν κζντρων ανά τον κόςμο.
Θ λφςθ που αναπτφχκθκε ιρκε ςε ςυνδυαςμό με το Windows Azure φαίνεται ςτθν Εικόνα
35. Με τθν υλοποίθςθ ςε περιβάλλον Cloud, κατάφεραν να περιορίςουν το κόςτοσ, κακϊσ δε
χρειάςτθκε να δθμιουργιςουν και να διατθριςουν υπολογιςτικά κζντρα ανά τον κόςμο, αλλά
πλιρωναν για τισ υπθρεςίεσ που χρθςιμοποιοφςαν όςο τισ χρθςιμοποιιςουν.
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Εικόνα 35: Windows Azure & 3M

4.2.

Vernon Hills Police Department

Στο αςτυνομικό αυτό τμιμα των Θνωμζνων Ρολιτειϊν τθσ Αμερικισ, ςτθν προςπάκειά τουσ
να περιορίςουν τθν γραφειοκρατία αποφάςιςαν να ειςάγουν κάμερεσ ςτα περιπολικά οι οποίεσ
είχαν τθν δυνατότθτα να καταγράφουν τα ςυμβάντα και ςε πραγματικό χρόνο να ενθμερϊνεται ο
server με τισ νζεσ καταγραφζσ.
Το πρόβλθμα που προζκυψε από αυτι τθν απαίτθςθ ιταν ο όγκοσ των οπτικοακουςτικϊν
αρχείων που επρόκειτο να αποκθκευτοφν, κακϊσ και θ διαχείριςι τουσ.
Θ λφςθ προιλκε από τθ Microsoft με το Windows Azure. Ρλζον όλα τα βίντεο
αποκθκεφονται ςτο Cloud κι ζτςι το αςτυνομικό τμιμα τθσ περιοχισ εξοικονόμθςε χριματα ενϊ
παράλλθλα καινοτομοφςε ςτον τομζα οργάνωςθσ και μετάδοςθσ οπτικοακουςτικϊν δεδομζνων.

4.3.

Gomez

Θ εταιρεία αυτι εξειδικεφεται ςτθ βελτίωςθ διακεςιμότθτασ και επιδόςεων εφαρμογϊν για
το διαδίκτυο και για τισ φορθτζσ ςυςκευζσ.
Το πρόβλθμα προζκυψε όταν θ εταιρεία ζψαχνε να βρει λφςθ για να είναι δυνατόν οι
πελάτεσ τθσ να πραγματοποιοφν ταυτόχρονα δοκιμζσ υψθλϊν απαιτιςεων ςτισ εφαρμογζσ τουσ.
Θ λφςθ προιλκε από τθν εταιρεία GoGrid. Οι δφο αυτζσ εταιρείεσ δθμιοφργθςαν ζνα
λογιςμικό που επζτρεπε ςτουσ πελάτεσ τθσ Gomez να προγραμματίηουν πότε μποροφν να
φορτϊνουν και να δοκιμάηουν τισ εφαρμογζσ τουσ. Θ αρχιτεκτονικι που χρθςιμοποιικθκε για τθν
υλοποίθςθ αυτι φαίνεται ςτθν Εικόνα 36. Διακρίνεται θ ςτακερι υποδομι που
χρθςιμοποιοφνταν από τθν εταιρεία Gomez και θ υποδομι Cloud που κα χρθςιμοποιθκεί όταν θ
ηιτθςθ αυξθκεί και απαιτθκοφν επιπλζον πόροι.

72 | Σ ε λ ί δ α

Συγκριτική Ανάλυςη Υπηρεςιών Cloud Computing

Εικόνα 36: Η λφςθ τθσ GoGrid για τθν εταιρεία Gomez. Πηγή: http://www.gogrid.com

4.4.

OnCampus

Θ εταιρεία OnCampus είναι μία διαφθμιςτικι εταιρεία που δουλεφει κυρίωσ με το τμιμα τθσ
αγοράσ που αςχολείται με φοιτθτζσ.
Το πρόβλθμα προζκυψε όταν άρχιςε να αυξάνεται θ πελατειακι τουσ βάςθ και χρειάηονταν
επιπλζον υποδομζσ για να μπορζςει να ανταπεξζλκει θ εταιρεία ςτθν αυξανόμενθ ηιτθςθ. Θ
λφςθ που ικελαν ζπρεπε να μπορεί να μπορεί να ςυνεργάηεται με το υπάρχον πρόγραμμα SaaS
που χρθςιμοποιοφςαν και ικελαν να ζχει μικρό αντίκτυπο ςτο κομμάτι IT τθσ εταιρείασ και να μθ
χρειαςτεί να απαςχολιςουν εξειδικευμζνο προςωπικό.
Θ λφςθ ιρκε από τθν εταιρεία GoGrid θ οποία ςε ςυνδιαςμό με τθν OnCampus δθμιοφργθςε
ζνα υβριδικό Cloud εκμεταλλευόμενθ τισ υπάρχουςεσ υποδομζσ τθσ εταιρείασ. Θ διαγραμματικι
απεικόνιςθ τθσ λφςθσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 37.
Οι λφςεισ αυτζσ είχαν ςαν αντίκτυπο να μεγαλϊςει θ διαδικτυακι παρουςία τθσ εταιρείασ
OnCampus χωρίσ να αποςπαςτεί με τεχνικά ηθτιματα από τον ςτόχο τθσ, τθν αγορά.
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Εικόνα 37: Η λφςθ τθσ GoGrid για τθν εταιρεία OnCampus. Πηγή: http://www.gogrid.com
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4.5.

Moxy Media

Ρρόκειται μία εταιρεία από τον χϊρο των Media με ιςτοςελίδα που καλφπτει πολλζσ
κεματικζσ ενότθτεσ.
Το πρόβλθμα ιταν ότι θ μζςθ μθνιαία κίνθςθ που είχε ςτο διαδίκτυο ιταν 15 εκατομμφρια
και δεν μποροφςαν οι υποδομζσ τθσ να ανταπεξζλκουν ςε μεταβολζσ τθσ ηιτθςθσ.
Θ λφςθ ιρκε από τθν GoGrid που δθμιοφργθςε ζνα υβριδικό δίκτυο για τθν αξιοποίθςθ και
του υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ τθσ εταιρείασ. Ζτςι ςτθν Εικόνα 38 βλζπουμε τθν τελικι διάταξθ των
ςυςτθμάτων.

Εικόνα 38:Η λφςθ τθσ GoGrid για τθν εταιρεία Moxy Media. Πηγή: http://www.gogrid.com

4.6.

InterSect

Θ εταιρεία αυτι ανικει ςτον χϊρο τθσ ψθφιακισ διαφιμιςθσ και θ επιτυχία τθσ βαςίηεται
ςτθν γριγορθ και εγγυθμζνθ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν τθσ.
Θ εταιρεία αυτι χρειαηόταν κάποια λφςθ ϊςτε να μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ όποιεσ
απαιτιςεισ δικτυακισ κίνθςθσ. Επιπλζον οι απαιτιςεισ τθσ εταιρείασ ιταν να μπορεί να διατθρεί
ςε δφο replicated server τθν βάςθ δεδομζνων τθσ, ζναν επιπλζον server για τισ δουλειζσ των
πελατϊν τθσ.
Θ λφςθ ιρκε από τθν εταιρεία GoGrid με τθν δθμιουργία ενόσ Υβριδικοφ δικτφου Cloud με
επιπλζον διαδικαςία Backup για αςφάλεια και μθχάνθμα firewall για τον ζλεγχο των αςφαλϊν
ςυνδζςεων μεταξφ των εικονικϊν και φυςικϊν μθχανθμάτων. Θ λφςθ που δόκθκε φαίνεται ςτθν
Εικόνα 39.
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Εικόνα 39: Η λφςθ τθσ GoGrid για τθν εταιρεία InterSect. Πηγή: http://www.gogrid.com

Με τον τρόπο αυτό εξαςφαλίςτθκε θ ευελιξία τθσ επιχείρθςθσ να μπορεί να ανταπεξζλκει ςε
αυξθμζνεσ απαιτιςεισ πόρων αλλά και με τθ χριςθ φυςικϊν server ζχει επιπλζον αςφάλεια.

4.7.

Kantana Animation Studios

Θ εταιρεία αυτι επεξεργάηεται εικόνεσ και γραφικά και δθμιουργεί κινοφμενα ςχζδια.
Το πρόβλθμα που αντιμετϊπιςε θ εταιρεία ιταν ότι για τθν αποκικευςθ και τθν
επεξεργαςία όλων των γραφικϊν καταναλϊνονταν ςθμαντικοί πόροι αποκθκευτικοφ χϊρου που
δε μποροφςε να τουσ διακζςει.
Θ λφςθ ιρκε ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία IBM χρθςιμοποιϊντασ τθσ υπθρεςίεσ
αποκικευςθσ που προςφζρει.
Το αποτζλεςμα ιταν να αυξθκεί θ παραγωγικότθτα των εργαηομζνων κακϊσ όλοι είχαν
πρόςβαςθ ςε ζναν αποκθκευτικό χϊρο. Από τθν άλλθ, μειϊκθκαν και τα διαχειριςτικά και
λειτουργικά ζξοδα τθσ εταιρείασ κακϊσ πλζον πλθρϊνουν για όςο αποκθκευτικό χϊρο
χρθςιμοποιοφν για όςο τον χρθςιμοποιοφν.

4.8.

Tweet Photo

Θ εταιρεία αποτελεί ζναν φορζα διαμοιραςμοφ φωτογραφιϊν ςε πραγματικό χρόνο μεταξφ
υπολογιςτι, φορθτϊν ςυςκευϊν και κοινωνικϊν δικτφων.
Το πρόβλθμα προιλκε από τθν απόφαςθ να επεκτείνουν τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ με νζεσ
επιλογζσ οι οποίεσ κατανάλωναν επιπλζον πόρουσ.
Θ λφςθ ιρκε από τθν εταιρεία RackSpace θ οποία και χρθςιμοποίθςε τισ υποδομζσ Cloud
Computing και κατζςτθςε δυνατι τθν ανταλλαγι μζχρι και 500.000 φωτογραφιϊν ανά θμζρα.
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5. υμπεράςματα
Στθν μελζτθ αυτι ςχετικά με τθν τεχνολογία Cloud Computing διακρίνεται ότι το πρόβλθμα
που αντιμετωπίηουν οι χριςτεσ κατά καιροφσ, τθσ μθ διακεςιμότθτασ πόρων τείνει να λυκεί
κακϊσ πλζον ζχουμε ςυςτιματα με μεγάλθ χωρθτικότθτα που αποδίδουν όςουσ πόρουσ είναι
απαραίτθτοι για το χρονικό διάςτθμα που είναι αυτοί απαραίτθτοι. Με τον τρόπο αυτό, θ
τεχνολογία Cloud Computing πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο κεϊρθςθσ τθσ πλθροφορικισ και
του προγραμματιςμοφ. Θ χαρακτθριςτικι ερϊτθςθ που τίκεται όταν γίνεται αναφορά ςτθν
τεχνολογία Cloud Computing είναι: «Τι είναι προτιμότερο, θ υλοποίθςθ του ζργου ςε 100 ϊρεσ με
τθ χριςθ ενόσ server ι θ υλοποίθςι του ςε μία ϊρα με χριςθ 100 server;».
Θ τεχνολογία αυτι αν και μετράει κάποια χρόνια φπαρξθσ, παραμζνει καινοφρια και αυτόσ
είναι ο λόγοσ που υπάρχουν πολλά ερευνθτικά προγράμματα που αφοροφν τθν αςφάλεια των
δεδομζνων. Ειδικότερεσ μελζτεσ γίνονται για τθν διαλειτουργικότθτα μεταξφ των μορφϊν Cloud
ϊςτε να είναι δυνατι θ πλιρθ «ελαςτικότθτα» τθσ τεχνολογίασ αυτισ και οι χριςτεσ να μθν
«εγκλωβίηονται» ςε ζναν πάροχο. Κάποιεσ εταιρείεσ όπωσ θ Microsoft με το προϊόν Windows
Azure ζχει κάνει ςθμαντικά βιματα ςτον τομζα αυτό υποςτθρίηοντασ ανοιχτά πρωτοκόλλα που
επιτρζπουν τθν ανταλλαγι προτυποποιθμζνων πλθροφοριϊν. Πταν όλοι οι πάροχοι καταλιξουν
ςε μία τελικι μορφι διαλειτουργικότθτασ, τότε κα ζχουμε μία νζα οντότθτα πλιρωσ ελαςτικι
όπου οι χριςτεσ κα μποροφν να μετακινοφν εφαρμογζσ και server όποτε κζλουν από τον ζνα
πάροχο ςτον άλλο ι από τθ μία γεωγραφικι περιοχι ςτθν άλλθ.
Θ τεχνολογία αυτι μπορεί να προςφζρει πολλά πλεονεκτιματα αλλά δεν αποτελεί πανάκεια
για όλα τα προβλιματα των επιχειριςεων. Ρροτοφ μία επιχείρθςθ προχωριςει ςε λφςεισ τφπου
Cloud Computing κα πρζπει να εξετάςει μία μεγάλθ ςειρά από παραμζτρουσ για να καταλιξει ότι
όντωσ θ λφςθ αυτι τθν ςυμφζρει, κα λφςει προβλιματα και κα τθ βοθκιςει να αναπτυχκεί.
Κάποιεσ από τισ παραμζτρουσ που πρζπει να προςζξει θ εταιρεία είναι:










Ροιεσ οι πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ
Ροιεσ από αυτζσ τισ δυνατότθτεσ καλφπτονται από τθν τεχνολογία Cloud Computing
Ροιοι πάροχοι προςφζρουν τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ
Ρόςο αξιόπιςτοι είναι αυτοί οι πάροχοι (διάρκεια τθσ εταιρείασ, δζςμευςθ ςτουσ
ςτόχουσ, οικονομικι κατάςταςθ, ζκκεςθ τφπου SAS 70)
Τι προβλζπουν τα Συμφωνθτικά Ραροχισ Υπθρεςιϊν (SLA’s) των παρόχων
Τι νομικό κακεςτϊσ κα ιςχφει για τα δεδομζνα που κα φυλάςςονται ςτον πάροχο
Τι πιςτοποιιςεισ αςφαλείασ ζχει (όπωσ για παράδειγμα ISO27001)
Κατά πόςο είναι εφκολθ θ μετάβαςθ από αυτό τον πάροχο ςε κάποιον άλλο και με τι
κόςτοσ
Τι επιπλζον υπθρεςίεσ προςφζρει

Ωσ εκ τοφτου, όταν γίνεται αναφορά ςε λφςεισ Cloud Computing όπωσ Email Hosting, File
Hosting, Communications hosting, κοκ δεν μποροφμε να γίνει θ ςφγκριςι τουσ μζςα από κάποιο
πίνακα. Θ κάκε λφςθ προκφπτει ζπειτα από ενδελεχι ανάλυςθ των απαιτιςεων και τθσ διάκεςθσ
του πελάτθ να ριψοκινδυνζψει.
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Τα παραδείγματα υποκζςεων όπου υιοκετικθκαν υπθρεςίεσ Cloud ζχουν δείξει ότι μία
επιτυχθμζνθ μετάβαςθ ςε αυτζσ τισ υπθρεςίεσ μπορεί να αποδειχκεί κερδοφόρα τόςο για τθν
επιχείρθςθ/ οργανιςμό όςο και για τουσ τελικοφσ χριςτεσ τουσ.
Στο μζλλον, και με τθν ολοκλιρωςθ των μεγάλων ερευνθτικϊν προγραμμάτων, αναμζνεται
να υπάρχει μία ομοιομορφία ωσ προσ τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ από τισ εταιρείεσ, όποτε και κα
είναι εφικτι μία διευρυμζνθ ςφγκριςι τουσ.
Ο τομζασ ο οποίοσ αναμζνεται να επωφελθκεί ςθμαντικά από τισ εφαρμογζσ τθσ
τεχνολογίασ Cloud Computing είναι ο τομζασ τθσ παροχισ δθμόςιων υπθρεςιϊν. Στον τομζα
αυτό, θ κίνθςθ είναι απρόβλεπτθ, οι διακυμάνςεισ ηιτθςθσ μεγάλεσ, οι ςυνολικά απαιτοφμενοι
υπολογιςτικοί πόροι αυξθμζνοι και διεκνϊσ γίνεται μία μεγάλθ προςπάκεια μείωςθσ των
δαπανϊν του. Με τθν τεχνολογία αυτι κα ζχει τθν δυνατότθτα να αξιοποιεί ςτο μζγιςτο τουσ
διακζςιμουσ πόρουσ κατανζμοντάσ τουσ όπωσ αυτό είναι απαιτοφμενο (από ερευνθτικά
προγράμματα μζχρι αυξθμζνθ κίνθςθ ςε εφαρμογζσ του δθμοςίου).
Στθν Ελλάδα ςτον τομζα των υπθρεςιϊν e-Government ζχουν γίνει βιματα και υπάρχει και
μελζτθ για τισ υπθρεςίεσ Cloud. Το επόμενο βιμα είναι να αναπτυχκεί ζνα ελλθνικό G-Cloud με
τθν βοικεια των κρατικϊν φορζων ϊςτε να υπάρξει πλιρθσ αξιοποίθςθ των ωφελειϊν τθσ
τεχνολογίασ αυτισ και με τθ ςυνολικι τεχνογνωςία να αποφκεχκοφν κρίςιμα λάκθ.
Οι φορείσ που κα μποροφςαν να ςυμβάλλουν ςτθν δθμιουργία του G-Cloud και να
ενοποιιςουν τα πλθροφοριακά τουσ ςυςτιματα είναι (58):












Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων
Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ Τεχνολογίασ
Γενικι Γραμματεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
Ειδ. Γραμματεία Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ
Ειδικι Γραμματεία Ψθφιακοφ Σχεδιαςμοφ
Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ ΑΕ
Ανϊτατο Συμβοφλιο Επιλογισ Ρροςωπικοφ
Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ΑΕ
Κτθματολόγιο ΑΕ
ΜΟΔ ΑΕ
Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Τεχνολογίασ ΑΕ

Με τα νζα αυτά δεδομζνα, ανοίγονται νζοι ορίηοντεσ ανάπτυξθσ και ζρευνασ τόςο ςε εκνικό
όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο. Με το δεδομζνο ότι θ τεχνολογία αυτι είναι νεοεμφανιηόμενθ, οι
ζρευνεσ που ζπονται αυτϊν που επιλφουν τα τωρινά ηθτιματα, κα είναι επικεντρωμζνεσ ςτθν
υλοποίθςθ αρχιτεκτονικϊν, αλγορίκμων και προγραμμάτων για τθν βζλτιςτθ αξιοποίθςθ αυτισ
τθσ νζασ τεχνολογίασ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ του ανκρϊπου και των επιχειριςεων.
Θ ανάπτυξθ του Cloud Computing, επιτρζπει και τθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν που κα είναι
προςβάςιμεσ ςε ευρεία κλίμακα από φορθτζσ ςυςκευζσ όπωσ PDA, κινθτά τθλζφωνα ι και tablet
pc. Με τον τρόπο αυτό, το “Internet of Things” γίνεται ακόμα πιο προςιτό κακϊσ δεν είναι
απαραίτθτθ πλζον θ φπαρξθ ιςχυρϊν επεξεργαςτϊν ι πολλισ μνιμθσ για τθν εκτζλεςθ
εφαρμογϊν.
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