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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ελφο ηδησηηθνχ cloud 

storage.  Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξέρνληαη δσξεάλ απφ ην δηαδίθηπν. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δείμεη κε απιά βεκαηα πψο κπνξνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηδησηηθφ ρψξν απνζήθεπζεο ν νπνίνο είλαη πξνζβάζηκνο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

(cloud storage), έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κπνξεί λα δψζεη κεγάιε επειημία ζε κηα κηθξή 

επηρείξεζε.  

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηάζνπκε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο 

λεθνυπνινγηζηηθήο πνπ απνηειεί έλαλ πνιιά ππνζρφκελν ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο.  ην δεχηεξν 

κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα δείμνπκε ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν νπνηνζδήπνηε 

ρξεηάδεηαη λα έρεη ηα αξρεία ηνπ πξνζβάζηκα απν νπνπδήπνηε,  απιά θαη κφλν κε κηα επξπδσληθή 

ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. 
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ABSTRACT 

The dissertation presented in this paper was realized aiming to create a private cloud storage.  

The tools used are provided for free from the internet. 

The aim of this dissertation was to show with a simple step by step procedure how it is possible to 

create a private storage space that is accessible via the internet (cloud storage), a feature that can 

provide great flexibility to a small enterprise. 

In the first part of the dissertation the theoretical background of cloud computing will be presented, 

as a promising area of computer science.  In the second part of the dissertation the steps needed 

to be followed by anyone who wishes to be able to access his files from any location, simply by 

having access to a broadband connection to the internet. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ CLOUDCOMPUTING 

A. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ ηαρχηαηε αλάπηπμε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ έθαλε ηελ ζχλδεζή καο κε ην δηαδίθηπν πνιχ 

πην εχθνιε ζε ζρέζε κε κεξηθά ρξφληα πξηλ.  ήκεξα κπνξνχκε λα έρνπκε γξήγνξε ζχλδεζε ζην 

δηαδίθηπν φρη κφλν απφ ζηαζεξέο γξακκέο φπσο νη adslαιιά θαη απφ ηα δίθηπα 3Gθαη 4Gθηλεηήο 

ηειεθσλίαο.  Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα έρνπκε ζχλδεζε ζην ίληεξλεη αθφκα θαη ζηα πην 

δπζπξφζηηα ζεκεία ηνπ πιαλήηε. 

πλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ζπλλεθνυπνινγηζηηθή 

(cloudcomputing) θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο.  Με ην cloudcomputingαιιάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίνρξεζηκνπνηνχληαη ηα αξρεία θαη νη ππνινγηζηηθνί πφξνη. ήκεξα κπνξνχκε λα έρνπκε 

πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα καο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή λα ελνηθηάζνπκε έλα κεράλεκα κε κεγάιε 

ππνινγηζηηθή ηζρχ ή κεγάιν απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη λα πιεξψζνπκε κφλν γηα φζν θαηξφ ην 

ρξεζηκνπνηνχκε.   

Δηαηξείεο φπσο ε IBM, ε Amazon, ε Microsoft θαη ε Google εζηηάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ζηελ ηζρχ ηνπ cloud computing γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο ηειηθνχο 

ρξήζηεο.Γχν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εηαηξείεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ε Yahoo θαη ε Google 

πεηξακαηίδνληαη κε ζρεηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ Yahoo, ζε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα 

ρξεζηκνπνηεί έλαλ ππέξ-ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, ελψ ε 

Google, θάηνρνο ελφο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ππεξ-ππνινγηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

κεραλή αλαδήηεζεο ηεο εηαηξείαο, αλαθνίλσζε ηε δηάζεζε εθαηνληάδσλ επεμεξγαζηψλ ζε 

παλεπηζηήκηα, βνεζψληαο έηζη ζηε δηδαζθαιία ηερληθψλ πξνγξακκαηηζκνχ πςειψλ επηδφζεσλ. 

Ζ δεκνηηθφηεηα ηνπ cloudcomputing απμάλεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλδέζεσλ πςειψλ 

ηαρπηήησλ, ηε κείσζε ησλ ηηκψλ, ηελ κεγαιχηεξε ηζρχ ησλ επεμεξγαζηψλ αιιά θαη ηε δεκηνπξγία 

data centers πνπ θηινμελνχλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ππνινγηζηέο γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο 

ζε ινγηζκηθφ εθαηνκκπξίσλ ρξεζηψλ. 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εμεγήζεη ηί είλαη ην cloud computing θαη λα δείμεη πψο 

θηηάρλεηαη έλα κηθξφ ηδησηηθφ “cloud storage” κε δσξεάλ εξγαιεία απφ ην δηαδίθηπν. 

B. ΟΡΗΜΟ 

Cloud computing: Ζ λέα δνκή δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. 

Ο φξνο cloud computing ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε δπλαηφηεηα ησλ data centers 

λα ιεηηνπξγνχλ κε δνκέο αληίζηνηρεο ηνπ Ίληεξλεη, επηηξέπνληαο ππνινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο ζε έλα 

ηζηφ θαηαλεκεκέλσλ, θαζνιηθά πξνζβάζηκσλ πφξσλ αληί γηα ηνπηθνχο ππνινγηζηέο ή θφξκεο 
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απνκαθξπζκέλσλ servers. Ο ηνκέαο ηνπ cloud computing απνηειεί κηα ζρεηηθά λέα πξνζέγγηζε, 

θαηά ηελ νπνία κεγάιεο πεξηνρέο ζπγθέληξσζεο ζπζηεκάησλ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο. 

Tν cloud computing αλαθέξεηαη ζε εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ.  Απηέο νη ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ data centers δειαδή θέληξα δεδνκέλσλ ζε φιν 

ηνλ θφζκν  θαη ζπγθεληξσηηθά αλαθεξφκαζηε ζε απηά σο «cloud». 

Ζ νλνκαζία ζχλλεθν ρξεζηκνπνηείηαη κεηαθνξηθά γηα λα δείμεη ηελ κε ρεηξνπηαζηή, 

απξνζδηφξηζηε θχζε ηνπ ίληεξλεη.  Ζ ηδέα ηνπ ζχλλεθνπ καο θάλεη πην θαηαλνεηή θαη πην απιντθή 

ηηο παξα πνιιέο ζπλδέζεηο δηθηχνπ θαη ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο 

δηαδηθηηαθέο ππεξεζίεο.  ηελ πξαγκαηηθφηεηα πάξα πνιιά δηαγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

εηθφλα ηνπ ζχλλεθνπ γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ην ίδην ην δηαδχθηην.  Απηή ε εηθφλα ζπκβνιίδεη ηνλ 

επξχ ηξφπν επαθήο πνπ κπνξνπκε λα έρνπκε επαθή κε ην ίληεξλεη θαη ηαπηφρξνλα απινπνηεί ζε 

πνιχ κεγαιν βαζκφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ.  Οπνηνζδήπνηε ρξήζηεο κε πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην ζχλλεθν θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη.  Μηαο θαη απηέο 

νη ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη  ζπρλά παξάιιεια, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δηακνηξάζνπλ 

πιεξνθνξίεο κεηαμχ πνιιψλ ζπζηεκάησλ ή θαη κε άιινπο ρξήζηεο.  Μεξηθά παξαδείγκαηα cloud 

computing θαη cloud services πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο, ππεξεζίεο 

απνζήθεπζεο θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ, θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

Σέινο ην cloud computing πεξηιακβάλεη θαη ππεξεζίεο hardware, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

mirror website καο ή cluster servers πνπ βαζίδνληαη ζην ίληεξλεη θαη φρη ζηελ θπζηθή χπαξμε 

κεραλήκαηνο ζηνλ ρψξν καο.  Με ηνλ φξν mirror website, ελλννχκε έλα αληίγξαθν ηεο 

ηζηνζειίδαο καο πνπ ιεηηνπξγεί σο αληίγξαθν αζθαιείαο θαη απνζπκθνξίδεη ηελ δηαδηθηηαθή 

θίλεζε ζην απζεληηθφ site.  Με ηνλ φξν cluster, ελλνχκε κηα ζπζηάδα servers φπνπ server είλαη ην 

κεράλεκα πνπ καο παξέρεη ηελ ππεξεζία θαη ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα θάλνπκε load balance, 

δειαδή εμηζνξξφπεζε θφξηνπ κεηαμχ ησλ δπν servers ηνπ cluster ψζηε ζε πεξίπησζε απνηπρίαο 

ηνπ ελνο κεραλήκαηνο ην δεχηεξν λα ζπλερίζεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο ρσξίο θακία απψιεηα ηεο 

ππεξεζίαο. 

 

Γ. ΣΟ CLOUD COMPUTING ΖΜΔΡΑ 

ήκεξα, νη ππέξ-ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ζηξαηησηηθέο θαη θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο, παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα αιιά θαη κεγάιεο ηδησηηθέο εηαηξείεο γηα λα 

ιχζνπλ κεγάινπο θαη πνιχπινθνπο ππνινγηζκνχο φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνζνκνίσζε κίαο 

ππξεληθήο έθξεμεο, ε πξφβιεςε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ή ν ζρεδηαζκφο αεξνζθαθψλ. 
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Ο ηνκέαο ηνπ cloud computing επηδηψθεη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ ηεξάζηηα 

ππνινγηζηηθή ηζρχ ζε παξνρή πξνζσπνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο ρξήζηεο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε δηθηχσζε κεγάισλ νκάδσλ απφ servers κε εμεηδηθεπκέλεο 

κεηαμχ ηνπο ζπλδέζεηο θαη νη νπνίνη θαηαλέκνπλ κεηαμχ ηνπο ηηο αλάγθεο ζε επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ. 

Ζ κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Google είλαη κία απφ ηηο πξψηεο εθαξκνγέο πνπ ζηεξίδνληαη 

ζηελ επεμεξγαζηηθή ηζρχ πνπ θηινμελνχλ ηεξάζηηεο βάζεηο δεδνκέλσλ. Παξάιιεια, ε Microsoft 

έρεη δεκηνπξγήζεη ην Windows Live, κία δηαδηθηπαθή ππεξεζία γηα ηελ αληαιιαγή θσηνγξαθηψλ, 

ηελ απνζήθεπζε αξρείσλ θαη άιισλ εθαξκνγψλ, ην ινγηζκηθφ ησλ νπνίσλ θηινμελείηαη ζε data 

centers. Παξφκνηα βήκαηα πξαγκαηνπνηνχλ θαη άιιεο κεγάιεο εηαηξίεο.  

Αλ θαη δελ είλαη εχθνιε ε πξφβιεςε, νη πηζαλέο εθαξκνγέο ηνπ cloud computing είλαη ήδε 

δηαδεδνκέλεο. ηφρνο ηνπ cloud computing είλαη ε παξνρή ππεξ-ππνινγηζηηθήο ηζρχνο ζηνπο 

απινχο ρξήζηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε Google, ε Microsoft αιιά θαη άιιεο εηαηξείεο αλαπηχζζνπλ 

ήδε ππεξεζίεο ζρεδηαζκέλεο λα παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο πξφζβαζε θαη δηαρείξηζε ησλ ηαηξηθψλ 

ηνπο αξρείσλ. 

Γ. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΚΛΖΔΗ 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζχλδεζε ησλ δηάθνξσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ησλ θνκκαηηψλ ινγηζκηθνχ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ cloud computing αθφκε δελ 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί αθξηβψο. Σαπηφρξνλα, ε ρξήζε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δπξψπε θαη 

ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Αζίαο δελ είλαη αθφκε επαξθψο δηαδεδνκέλε, ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ 

απξφζθνπηε ρξήζε ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ cloud computing. Σέινο, ε απνζήθεπζε 

κεγάισλ πνζνηήησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ. 
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Δ. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔΤΠΖΡΔΗΧΝCLOUDCOMPUTING 

Cloud computing είλαη έλαο γεληθφο φξνο γηα νηηδήπνηε εκπεξηέρεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρνληαη κέζσ δηαδπθηίνπ.  Απηέο νη ππεξεζίεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο γεληθά. 

Ζ πξψηε είλαη  ε ππνδνκή σο ππεξεζία (IaaS Infrastructure as a Service) 

Ζ δεχηεξε είλαη ην ινγηζκηθφ σο ππεξεζία (SaaS Software as a Service) 

Ζ ηξίηε είλαη ε πιαηθφξκα σο ππεξεζία (PaaS Platform as a Service). 

 

IaaS Infrastructure as a Service 

Δίλαη έλα κνληέιν παξνρήο ππεξεζίαο φπνπ ν νξγαληζκφο/επηρείξεζε/ρξήζηεο  δελ έρεη 

δηθφ ηνπ εμνπιηζκφ λα ζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αιιά ελνηθηάδεη απφ θάπνηνλ πάξνρν.   Απηφο ν 

εμνπιηζκφο ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν, ηνπο servers θαη ην  δηθηπαθφ εμνπιηζκφ.  

Ο πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζηέγαζε 

ηνπ, ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ.  Ο πειάηεο πιεξψλεη κε βάζε ηε ρξήζε.  Σα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην IaaS πεξηιακβάλνπλ βνεζεηηθή ππεξεζία 

ππνινγηζκνχ θφζηνπο παξερφκελεο ππεξεζίαο (utility computing service and billing model), 

απηνκαηηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξεζεο, dynamic scaling, εηθνληθή επηθάλεηα εξγαζίαο, δειαδή 

απνθηάκε απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζε ππνινγηζηέο πην ηζρπξνχο απφ ηνλ πξνζσπηθφ καο νη 

νπνίνη «ηξέρνπλ» κέζα ζην cloud.  Σέινο, ρξεηάδεηαη ζπλδεζηκφηεηα κε ην δηαδίθηπν γηα λα 

κπνξνχκε λα έρνπκε ηελ παξερφκελε ππεξεζία. 

Σα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ε πιαηθφξκα IaaS είλαη φηη δπλακηθά κπνξνχκε λα επηιέμνπκε 

ηε δχλακε ηνπ επεμεξγαζηή καο, ηελ κλήκε ηνπ ππνινγηζηή καο θαη ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο καο.  Μπνξνχκε λα έρνπκε πξφζβαζε ζρεδφλ ζε απεξηφξηζηε 

ππνινγηζηηθή ηζρχ.  Δμαιείθεη ηελ αλάγθε επέλδπζεο ζε εμνπιηζκφ πνπ ζπαλίσο ρξεζηκνπνηείηαη. 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο πιαηθφξκαο είλαη φηη ν πξνκεζεπηήο ηεο ππεξεζίαο (vendor) κπνξεί 

λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα.  Απηφ κπνξνχκε λα ην απνθχγνπκε κε ηελ επηινγή 

ηδησηηθνχ cloud.  Έλα αθφκα κεηνλέθηεκα είλαη φηη πξέπεη λα έρνπκε ζπλερή θαη αδηάιεπηε 

ζχλδεζε κε ην ίληεξλεη.  Σέινο, ε  IaaS πιαηθφξκα κπνξεί λα καο πεξηνξίζεη αξθεηά ηελ 

ηδησηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε θαη ηηο επηινγέο εμαηνκίθεπζεο. 
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SaaSSoftwareasaService 

Σν ινγηζκηθφ ζαλ ππεξεζία είλαη έλα κνληέιν δηαλνκήο ινγηζκηθνχ ζην νπνίν νη εθαξκνγέο 

θηινμελνχληαη απφ έλαλ πξνκεζεπηή ή απφ έλαλ πάξνρν ππεξεζίαο θαη γίλνληαη δηαζέζηκεο ζηνπο 

πειάηεο κέζσ ελφο δηθηχνπ, ζπλήζσο ζην δηαδίθηπν. 

Σν SaaS είλαη ην κνληέιν ππεξεζίαο πνπ γίλεηαη φιν θαη πην δηαδεδνκέλν θαζψο νη 

ηερλνινγίεο πνπ εκπεξηέρεη αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη έρνπλ εδξαησζεί, 

δειαδή έρνπλ γίλεη πνιχ πην αμηφπηζηεο, κε λέεο αλαπηπμηαθέο πξνζεγγίζεηο.  Δλ ησ κεηαμχ νη 

επξπδσληθέο ππεξεζίεο έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ηέηνην βαζκφ πνπ κπνξνχλ θαη ππνζηεξίδνπλ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζε αθφκα πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. 

Σν ινγηζκηθφ ζαλ ππεξεζία έρεη δπν κνληέια δηαλνκήο.  ην έλα ν πάξνρνο θηινμελεί 

εκπνξηθά δηαζέζηκν ινγηζκηθφ γηα ηνπο πειάηεο ηνπ θαη ην παξέρεη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  ην άιιν 

κνληέιν ν πάξνρνο δίλεη ζηνλ πειάηε ηνπ δηαδηθηηαθή πξφζβαζε ζε έλα κνλαδηθφ αληίγξαθν ηεο 

εθαξκνγήο πνπ δεκηνπξγήζεθε εηδηθά γηα απηφλ.  ηα πξνλφκηα ηνπ SaaS κπνξνχκε λα 

ζπκπεξηιάβνπκε ηελ εχθνιε δηαρείξεζε, ηηο απηφκαηεο ελεκεξψζεηο θαη δηνξζψζεηο ηνπ 

ινγηζκηθνχ, ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ ινγηζκηθψλ κηαο θαη φινη νη ρξήζηεο ζα έρνπλ ηελ ίδηα έθδνζε 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη γηα ηνλ ίδην ιφγν ζα έρνπλ θαη πην εχθνιε ζπλεξγαζία.  Σέινο κπνξνχλ λα 

έρνπλ παγθφζκηα πξνζβαζηκφηεηα ζηελ ππεξεζία ελψ ζην παξειζφλ ε δηαλνκή ινγηζκηθνχ 

γηλφηαλ αγνξάδφληαο έλα αληίγξαθν ηνπ εθάζηνηε ινγηζκηθνχ θαη εγθαζηζηψληαο ην ζε θάζε έλαλ 

ππνινγηζηή μερσξηζηά. 

PaaS Platform as a Service 

Δίλαη έλαο ηξφπνο ελνηθίαζεο πιηθνχ (hardware), ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, απνζεθεπηηθνχ 

ρψξνπ, ρσξεηηθφηεηαο δηθηχνπ (bandwidth) κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  Σν κνληέιν δηαλνκήο ηεο 

ππεξεζίαο επηηξέπεη ζηνλ πειάηε λα ελνηθηάζεη εηθνλνπνηεκέλνπο εμππεξεηεηέο (virtual 

servers/virtual technology) θαη ζπζρεηηδφκελεο ππεξεζίεο φπνπ εθεί ζα κπνξεί λα ηξέρεη ηηο 

ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ηνπ ή λα αλαπηχμεη θαη λα δνθηκάζεη θαηλνχξηεο εθαξκνγέο.   

Ζ πιαηθφξκα ζαλ ππεξεζία νπζηαζηηθά είλαη ε θπζηθή ζπλέπεηα ηνπ ινγηζκηθνχ ζαλ 

ππεξεζία.  Σν PaaS έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο (developers).  Με ηελ 

πιαηθφξκα σο ππεξεζία ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα αιιάδνπλ 

θαη λα αλαβαζκίδνληαη ηαθηηθά.  Έηζη κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ κηα εθαξκνγή πνπ αλέπηπμαλ πψο 

δνπιεχεη ζε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ζε δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ηνπ ίδηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε  επθνιία.  Δπίζεο γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλεο νκάδεο αλάπηπμεο π.ρ. ζε 
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δηαθνξεηηθέο πφιεηο ή ρψξεο κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ καδί ζε έξγα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ κηαο θαη 

ε ππεξεζία κπνξεί λα απνθηεζεί ρσξίο γεσγξαθηθφ πεξηνξηζκφ.  Με απηφ ην κνληέιν ππεξεζίαο 

ην αξρηθφ αιιά θαη ην ηξέρνλ θφζηνο κπνξεί λα κεησζεί δξακαηηθά κε ηελ ρξήζε ππεξεζηψλ 

ππνδνκήο απφ έλαλ κφλν πξνκεζεπηή παξά λα ζπληεξνχλ πνιιαπιέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπρλά 

εθεηεινχλ δηπιά κηα εξγαζία, γηα παξάδεηγκα ε εγθαηάζηαζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

θάζε κία απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο.  ηνλ αληίπνδα, ε πιαηθφξκα σο ππεξεζία εκπεξηέρεη ην ξίζθν 

εγθισβηζκνχ  ζε έλαλ πξνκεζεπηή εηδηθά αλ απηφο πξνζθέξεη κνλνπσιηαθέο ππεξεζίεο θαη λα 

θάλεη ηνλ πειάηε λα εμαξηάηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα κελ κπνξεί λα 

κεηαβεί ζε άιιν πάξνρν πξνκεζεπηή ρσξίο ζεκαληηθφ θφζηνο κεηαβίβαζεο. 

 

Σ. ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ CLOUD ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Σν λα ζηξαθεί κηα επηρείξεζε πξνο ηελ ρξήζε ηνπ cloud έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα γηα 

απηήλ.  Σα πην ζεκαληηθά απφ απηά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

Αξρηθά, ππάξρεη κείσζε θφζηνπο εμνπιηζκνχ.  ηηο πην πνιιέο επηρεηξήζεηο ην δεηνχκελν 

ζπλήζσο είλαη ε κείσζε θφζηνπο ρσξίο αιιαγή ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο.  Μία 

επηρείξεζε πνπ έρεη ην δηθφ ηεο εμνπιηζκφ έρεη αξρηθά έλα κεγάιν θφζηνο γηα ηελ αγνξά ηνπ.  

Μεηά έρεη θφζηνο γηα ηελ ζπληήξήζε ηνπ θαη ηελ αλαλέσζή ηνπ.  Δπίζεο ρξεηάδεηαη πξνζσπηθφ 

πνπ ζα έρεη ππφ ηελ επίβιέςε ηνπ ηνπο servers θαη ηα ιεηηνπξγηθά πνπ ηξέρνπλ ζε απηνχο.  Όια 

απηά είλαη θφζηνο πνιχ κεγάιν εηδηθά γηα κηα κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε.  Αγνξάδνληαο ππεξεζίεο 

cloud κε έλα ζρεηηθά κηθξφ κεληαίν ή εηήζην αληίηηκν ε επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη φζε ππνινγηζηηθή 

ηζρχ ρξεηάδεηαη γηα φζν ρξνληθφ φξην απαηηείηαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ 

(service on demand). 

Δπίζεο, γίλεηαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο.  Δθφζνλ ηα κεραλήκαηα δελ είλαη ζηνλ ρψξν ηεο 

επηρείξεζεο, δελ ηελ επηβαξχλνπλ κε ην θφζηνο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Αθφκε, κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ αληίγξαθα αζθαιείαο.  Με ηηο ππεξεζίεο cloud κπνξνχκε 

πνιχ εχθνια λα θξαηάκε αληίγξαθα αζθαιείαο κέζα ζην ίδην ην cloud ρσξίο ηελ ρξήζε 

καγλεηηθψλ ηαηληψλ πνπ είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ηήξεζεο αληηγξάθσλ ζθαιείαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζήκεξα. 

Δπίζεο, δελ ρξεηάδνληαη αλαβαζκίζεηο ηνπ πιηθνχ ηνπ ππνινγηζηή ηνπ εξγαδνκέλνπ κηαο θαη 

ε νπζηαζηηθή επεμεξγαζία ηεο εθαξκνγήο ή ππεξεζίαο γίλεηαη ζην cloud θαη ν ππνινγηζηήο καο 

είλαη κφλν έλα ηεξκαηηθφ εηζαγσγήο θαη ιήςεο δεδνκέλσλ θαη νπηηθήο επαθήο κε απηά.  
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χκθσλα κε ηνπο Waddington, Zhang, Knight, Jensen, Downing θαη Ketley, 2013 ην cloud 

πξνζθέξεη επίζεο απμεκέλε θηλεηηθφηεηα, δηφηη νη ππεξεζίεο ηνπ είλαη πξνζβάζηκεο απφ νινπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο.  Έηζη, απν φπνπ θαη αλ βξίζθνληαη, κε κηα απιή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν είηε 

κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπο είηε κέζσ νπνηoyδήπνηε ππνινγηζηή κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα 

αξρεία ηνπο ή ζε θάπνην softwareπνπ ρξεζηκνπνηνχλ κέζσ ηνπ cloudζαλ λα ήηαλ ζην γξαθείν 

ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πεξηβάιινλ ρξήζεο  έρεη επίθεληξν ηνλ ρξήζηε.  Σν πεξηβάιινλ ρξήζεο 

ηνπ ππνινγηζηηθνχ λέθνπο, είλαη αλεμάξηεην ηεο ηνπνζεζίαο πνπ βξίζθεζαη θαη κπνξείο λα έρεηο 

πξφζβαζε ζε απηφ κέζσ πεξηεγεηψλ δηαδηθηίνπ (internet browsers: internet explorer, chrome θηι) 

ή θαη κέζσ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 

Δλα ζεκαληηθφ φθεινο είλαη φηη δελ ππάξρνπλ δπζιεηηνπξγίεο ζηηο εθαξκνγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε σο επηρείξεζε.  Πνιιέο θνξέο ε ππνρξεσηηθή αλαβάζκηζε ελφο επηκέξνπο 

ινγηζκηθνχ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζην ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ πνπ ηξέρνπλ ζε έλαλ server.  Δλψ 

ζην cloud ε αλαβάζκηζε γίλεηαη ζηα κεγάια θέληξα δεδνκέλσλ ρσξίο αληίθηππν γηα ηνλ ηειηθφ 

ρξήζηε.  Με ην cloud νη ππεξεζίεο παξέρνληαη ζπλερφκελα θαη αδηάιεπηα. Δπίζεο, ην cloud 

computing κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο φζνλ αθνξά ην 

θνκκάηη ηνπ hardware (ππνινγηζηηθή ηζρχ), ζηαζεξνχ εχξνπο δψλεο (bandwidth) θαη 

ρσξεηηθφηεηαο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ. 

To cloud computing θέξλεη έλαλ αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ ζπγθξηηηθά κε άιιεο ππνινγηζηέο 

κεζφδνπο.  χκθσλα κε ηνπο Wang 2008, Grossman 2009 θαη Hutchinsonθαη Ward, 2009ην 

cloudcomputingπξνζδίδεη επεθηαζηκφηεηα θαη ππεξεζίεο επί δήηεζε.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

ππνινγηζηηθφ λέθνο παξέρεη πφξνπο θαη ππεξεζίεο γηα ηνπο ρξήζηεο επί δήηεζε, δειαδή 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ εθείλε ηελ ζηηγκή.  Οη πφξνη είλαη επεθηάζηκνη ζε πνιιά 

θέληξα δεδνκέλσλ (data centers). 

Σέινο, ηα ζπζηήκαηα λεθνππνινγηζηηθήο είλαη απηφλνκα ζπζηήκαηα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο 

παξέρεηαη εμ‟νινθιήξνπ ζηνλ ρξήζηε. 

 

Ε. ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ CLOUD ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ cloudζε κηα επηρείξεζε εζηηάδνληαη κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία ζε δπν 

θπξίσο δεηήκαηα.  χκθσλα κε ηνλ Sultan 2010, ην πξψην αθνξά ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ην 

δεχηεξνηελ αμηνπηζηία ή/θαη αζθάιεηα.„Δρεη εθθξαζηεί αλεζπρία σο πξνο ηνλ θίλδπλν πνπ ελέρεη ε 

πξφζβαζε ηνπ παξφρνπ ζηα επαίζζεηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε ή ηεο επηρεηξήζεο. Αθφκε φζνλ 

αθνξά ην ζέκα ηεο αμηνπηζηίαο θαη αζθάιεηαο δελ κπνξεί κηα επηρείξεζε λα είλαη δέζκηα ησλ 
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πνιηηηθψλ ηνπ παξφρνπ πνπ κπνξεί λα θξχβνπλ παγίδεο, θαζψο ζεσξείηαη φηη ίζσο ην 

cloudcomputingλα κελ απνηειεί αθφκε κηα άξηηα επηρεηξεκαηηθή πξφηαζε. 

 

 

 

Ζ. ΣΤΠΟΗ CLOUD 

Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη cloud computing κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία. 

Ο πξψηνο ηχπνο είλαη ην δεκφζην cloud.  ην δεκφζην cloud, νη ππνινγηζηηθνί πφξνη 

παξέρνληαη δπλακηθά κέζσ ηνπ ίληεξλεη δηα κέζνπ δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ή δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ 

απφ έλαλ εμσηεξηθφ πάξνρν (π.ρ. απνζεθεπηηθφο ρψξνο ζην www.dropbox.com). 

Ο δεχηεξνο ηχπνο είλαη ην ηδησηηθφ ππνινγηζηηθφ λέθνο, είλαη ην λέθνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε ηδησηηθά δίθηπα.  Δίλαη ζρεδηαζκέλα θαη πινπνηεκέλα γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε απφ έλα κφλν 

πειάηε παξέρνληάο ηνπ πιήξε έιεγρν πάλσ ζηα δεδνκέλα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ.  Μηα εηαηξεία κπνξεί λα έρεη ηδησηηθφ ππνινγηζηηθφ λέθνο  είηε απφ θάπνηνλ πάξνρν 

ππεξεζηψλ cloud είηε ε δηθή ηεο νκάδα πιεξνθνξηθήο λα έρεη ζρεδηάζεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ην δηθφ 

ηεο cloud. 

Ο ηξίηνο ηχπνο, ην πβξηδηθφ ππνινγηζηηθφ λέθνο ζπλδηάδεη ην κνληέιν ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ 

δεκνζίνπ cloud.  ε έλα πβξηδηθφ ππνινγηζηηθφ λέθνο κπνξνχκε λα έρνπκε πνιιά δεκφζηα θαη 

ηδησηηθά cloud, θαη απηφ δεκηνπξγεί κηα πνιππινθφηεηα ζηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησλ εθαξκνγψλ 

ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζην ηδησηηθφ cloud. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηνλ δεχηεξν ηχπν cloud, ηελ δεκηνπξγία ελφο 

ηδησηηθνχ cloud.  Παξαθάησ, απεηθνλίδνληαη νη ηππνη cloud κε βάζε ηελ βηθηπαηδεηα. 

 

http://www.dropbox.com/
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Δηθφλα 1 : Σχπνη cloud/ Wikipedia 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ CLOUDSTORAGE 

Α. HARDWAREKAISOFTWAREΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΖΚΔ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ππνινγηζηήο κε ηα παξαθάησ ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δπεμεξγαζηήο core2duo 1,86GHz 

 Μλήκε ram 8 gb (ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κφλν ηα 4 gb) 

 Μηα θάξηα δηθηχνπ 1000 Mbps  

 Δλα ζθιεξν δίζθν SATA 160Gb 

 Σξνθνδνηηθφ 350 Watt 

Δπίζεο, ην softwareπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη: 

 Σν ινγηζκηθφ vmwareesxiserver 5.1 

 Σν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ClearOs 

 Σν ινγηζκηθφ OwnCloud. 

 

Ο ιφγνο πνπ επηιέμακε ην ινγηζκηθφ vmwareesxi είλαη, γηαηί καο δηλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε εηθνληθά κεραλήκαηα ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο καο παξέρνπλ επθνιίεο, νπσο 
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επθνιία ζηα αληίγξαθα αζθαιείαο, επθνιία ζην λα απμνκεηψζνπκε ραξαθηεξηζηηθάζην εηθνληθφ 

κεράλεκα φπσο ε κλήκε ram, ν αξηζκφο ησλ ππξήλσλ επεμεξγαζηή, αξηζκφο θαξηψλ δηθηχνπ. 

Δπίζεο καο παξέρεη εχθνιε κεηαθνξά ζε άιιν hardware.  Με έλα ζθιεξφ δίζθν κπνξνχκε αλ 

ζέινπκε λα κεηαθέξνπκε ην εηθνληθφ κεράλεκα απηνχζην απφ ην θπζηθφ καο κεράλεκα πνπ ηξέρεη 

ηνλ Esxiserver,ζε έλα άιιν θπζηθφ κεράλεκα πνπ επίζεο ηξέρεη ηνλ EsxiServer. 

Δπίζεο, επηιέμακε ην ιεηηνπξγηθφClearOS,ην νπνίν είλαη κηα δηαλνκή ηνπ 

LinuxιεηηνπξγηθνχCentOS,γηαηί δελ ρξεηάδεηαη πνιινχο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο γηα λα ιεηηνπξγεί 

θαη επίζεο ελζσκαηψλεη κηα ππεξεζία πνιχ ρξήζηκε γηα ηελ εξγαζία καο. Μπνξεί λα κεηαθξάδεη 

ηελ δεκφζηα δηεχζπλζε IPκαο,ζε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ. 

Σν Owncloudεπηιέρζεθε γηαηί είλαη κηα πιαηθφξκα κε θηιηθφ πεξηβάιινλ γηα ην ρξήζηε θαη 

ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο cloudstorageκε δπλαηφηεηεο παξαπιήζηεο κεγάισλ 

παξφρσλ, πνπ παξέρνληαη επί πιεξσκή.  
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Β. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

1. Δγκαηάζηαζη ηος VmwareESXi 

Πξψηα απφ φια ζα μεθηλήζνπκε κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχVmwareEsxiserver ην 

νπνίν είλαη ε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα θηηάμνπκε, ην νπνίν απνθηήζακε θαηεβάδνληάο απφ ην 

δηαδίθηπν, ζηελ δηεχζπλζε: 

https://my.vmware.com/web/vmware/evalcenter?p=free-esxi5&lp=default 

Με ην VmwareEsxi κπνξνχκε λα έρνπκε ζε έλαλ ππνινγηζηή παξαπάλσ απφ έλα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηαπηφρξνλα. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα έρνπκε Windows 7 θαη 

Windows 8 ή Windows 8 θαη κηα δηαλνκήLinux θαη έλα αθφκα ιεηηνπξγηθφ ηεο αξεζθείαο καο λα 

ηξέρνπλ ηαπηφρξνλα ζηνλ ίδην ππνινγηζηή ή server. Σν πφζα  ιεηηνπξγηθά ζα έρνπκε εμαξηάηαη 

απφ ηα ηερληθάραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεραλήκαηφο καο.Ζ πξφζβαζε ζηα ιεηηνπξγηθά δελ γίλεηε απφ 

ην θπζηθφ κεράλεκα αιιά απνκαθξπζκέλα κε θάπνην πξφγξακκα απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο 

π.ρ. RemoteDesktop ή  κέζσ ηεο θνλζφιαο δηαρεηξηζηή vSphereClient. Σέινο θαη ε πξφζβαζε 

ζηελ θνλζφια ηνπ δηαρεηξηζηήγίλεηεαπνκαθξπζκέλα κε βάζε ηε δηεχζπλζεIP πνπ ζα 

νξίζνπκεκεηά ην ηέινο ηεο εγθαηάζηαζεο. Μέζσ ηεο θνλζφιαοδηαρεηξηζηήεγθαζηζηνχκε ηα 

ιεηηνπξγηθάζπζηήκαηα πνπ ζέινπκε, αξθεί πξψηα λα έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηα απαξαίηεηα εηθνληθά 

κεραλήκαηα φπνπ ζα ηξέρνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. 

Βάδνπκε ην CD κε ην ιεηηνπξγηθφ VmwareEsxi ζην CD-Rom ηνπ ππνινγηζηή καο θαη 

επηιέγνπκεκέζσ ηνπ κελνχεθθίλεζεο λα γίλεηεθθίλεζε απφ ην CD. 

Μφιηοεκθαληζηεί ε παξαθάησεηθφλα πνπ δείρλεη ην κνληέιν θαη ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ 

ζθιεξνχδίζθνππαηάκε ην πιήθηξνEnter γηα λα ζπλερίζνπκε. 

 

 

 

 

https://my.vmware.com/web/vmware/evalcenter?p=free-esxi5&lp=default
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Καη ζηελ επνκέλενζφλε κε ηελ πξνεηδνπνίεζεφηη ππάξρνπλ δεδνκέλα ζην ζθιεξφ δίζθν 

παηάκεEnter γηα λα ζπλερίζνπκε.  

 

 

 

Δπηιεγνχκεγιψζζα πιεθηξνινγίνπ , ζπλήζσο ηα ΑγγιηθάΑκεξηθήο κηαο θαη αθφκα δελ 

ππάξρνπλ ηα Διιεληθά θαη ζπλερίδνπκεπαηψληαοEnter. 
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Δδψ πξέπεη λα νξίζνπκε ηνλ θσδηθφ πνπ ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγνχκε φηαλ ζέινπκε λα 

κπνχκε ζηελ θνλζφιαδηαρείξηζεο ζαλ ρξήζηεο “root” δειαδή ζαλ δηαρεηξηζηήο . Μφιηο νη 

θσδηθνίηαηξηάμνπλ ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα<<PasswordsMatch>> θαη κπνξνχκε λα παηήζνπκε 

Enter γηα λα πάκε ζηελ επνκέλενζφλε. 

 

 

Δδψ είλαη ε νζφλεφπνπεπηβεβαηψλνπκε φηη ζέινπκε λα γίλεη ε εγθαηάζηαζε θαη παηάκε ην 

πιήθηξν F11 γηα λα μεθηλήζεη. ηηο επφκελεονζφλεο καο δείρλεη ηελ πξφνδν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη 

ζην ηέινο ζα καο δεηήζεη λα παηήζνπκε ην πιήθηξν Enter γηα λα γίλεηεπαλεθθίλεζε. 
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Μεηά ηελ επαλεθθίλεζε απηή είλαη ε εηθφλα πνπ βιέπνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο θαη 

νπζηαζηηθά είλαη ε αξρηθή νζφλε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ Esxi .
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ε απηή ηελ αξρηθή νζφλε βιέπνπκε ην κνληέιν ηνπ server καο ηνλ ηχπν ηνπ επεμεξγαζηή 

ηνπ θαη ηε ζπλνιιηθή κλήκε ram ηνπ ππνινγηζηή καο.  Δπίζεο βιέπνπκε ηελ δηεχζπλζε IP θαη αλ 

είλαη ζηαηηθή ή δπλακηθή (DHCP). Σέινο, βιέπνπκε φηη αλ παηήζνπκε ην πιήθηξν F2 κπνξνχκε λα 

θάλνπκε θάπνηεο αιιαγέο θαη κε ην πιήθηξν F12 κπνξνχκε λα θάλνπκε ηεξκαηηζκφ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ή επαλεθθίλεζε.  Δκείο πιένλ δελ ζα θάλνπκε άιια πξάγκαηα ζε απηφ ην κεράλεκα 

πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη ην Esxi γηαηί φιεο νη ππφινηπεο ελεξγεηεο καο ζα γίλνπλ απν έλαλ άιινλ 

ππνινγηζηή πνπ απιά βξίζθεηηαη ζην ίδην δίθηπν κε απηφλ. 
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2. Δγκαηάζηαζη ηος vSphereClient. 

Καζφκαζηε πιένλ ζε έλαλ άιινλ ππνινγηζηή ζην ίδην δίθηπν κε ηνλ Esxiserver.  Αλνίγνπκε 

έλα παξάζπξν πεξηεγεηή θαη πιεθηξνινγνχκε ηελ δηεχζπλζε IP ηνπ server καο.  ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε 192.168.10.18  θαη εδψ βιέπνπκε έλα κήλπκα αζθαιείαο γηα ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ site 

εκείο παηάκε proceedanyway κηαο θαη εκείο έρνπκε ζηήζεη ηνλ server θαη μέξνπκε φηη δελ ππάξρεη 

θάηη θαθφβνπιν.  

 

 ηελ επφκελε νζφλε θάλνπκε θιίθ πάλσ ζηελ επηινγή DownloadvSphereClient.  
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 Όηαλ ηειεηψζεη ε ιήςε πεγαίλνπκε ζην θάθειν κε ηηο ιήςεηο καο γηα λα εγθαηαζηήζνπκε 

ηνλ vSphereClient.  

 

 

 Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ vSphereClient γίλεηαη γηαηί νπζηαζηηθά απηή ε εθαξκνγή είλαη ε θνλζφια 

δηαρείξεζεο ηνπ Esxiserver καο θαη κέζσ απηήο ζα θάλνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

πνπ ζα ρξεηαζηνχκε γηα ην privatecloud κέζα ζε έλα εηθνληθφ κεράλεκα (virtualmachine).  

ηηοπαξαθάησεηθφλεο βιέπνπκε πφζν εχθνια γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ vSphereClient ζην pc 

καο.  Δίλαη κηα πνιχ απιή δηαδηθαζία ρσξίο λα πξέπεη λα αιιάμνπκε θάηη πέξα απφ ηε γιψζζα. 

 

 

 

Απιά παηάκε Next θαη Ok φπνπ ρξεηάδεηαη. 
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Μφιηο ηειεηψζεη ε εγθαηάζηαζε ζα εκθαληζηεί απηφ ην εηθνλίδην ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 

ηνπ ππνινγηζηή καο: 

 

Σν εηθνλίδην απηφ  καο αλνίγεη ηελ νζφλε φπνπ πξέπεη λα πιεθηξνινγήζνπκε ηελ δηεχζπλζε 

IP ηνπ server καο θαη ην username θαη password πνπ δψζακε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Esxi.   

Μφιηο βάινπκε ηα ζηνηρεία καο θαη ηελ δηεχζπλζε IPηνπserver καο παηάκε Login. 

 

 

ην κήλπκα αζθαιείαο πνπ ζα καο εκθαληζηεί παηάκε Ignore.  
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Καη ηψξα έρνπκε κπξνζηά καο ηελ θνλζφια δηαρείξηζεο ηνπ Esxiserver ηνλ vSphereClient.   
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3. Φόπηυζη τηθιακού ανηιγπαθος απσείος εγκαηαζηαζηρ ClearOS ζηον 

Esxiserver. 

 

Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε πξψηα είλαη λα αλεβάζνπκε ηνπηθα ζηνλ Esxiserverην 

ςεθηαθφ αληίγξαθν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα θηηάμνπκε ην δηθφ καο 

privatecloud ( clearOS).  Πξψηα απφια πάκε ζηελ θαξηέια summary. 

 

 

Δθεί θάλνπκε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επηινγή datastore1 (βήκα 1) θαη επηιέγνπκε 

browsedatastore (βήκα 2). 
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ηελ επφκελε εηθφλα πνπ καο εκθαλίδεηαη θάλνπκε θιηθ ζην εηθνλίδην κε ην πξάζηλν βειάθη πξνο 

ηα πάλσ(uploadfile) γηα λα κεηαθεξνπκε ηνπηθά ζηνλ esxiserver ην αξρεην απφ ηνλ ππνινγηζηή 

καο.  

 

 

 Ακέζσο κεηά πεξηεγνχκαζηε ζηνλ ππνινγηζηή καο ζην θάθειν πνπ έρνπκε απνζεθεχζεη 

ην αληίγξαθν ηνπ clearOSην επηιέγνπκε(βήκα 1) θαη παηάκε open (βήκα 2).  

 Σν ClearOS ην θαηεβάδνπκε απφ ηε ζειίδα : 

http://www.clearfoundation.com/Software/downloads.html 

 

 

  

 

Απηή ε ελέξγεηα ζα πάξεη θάπνην ρξφλν θαη κφιηο ηειεηψζεη ζα δνχκε κέζα ζην datastore1 

καο ην αξρείν πνπ αλεβάζακε.  

 

 

http://www.clearfoundation.com/Software/downloads.html
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Μφιηο δνχκε φηη ηειείσζε απηή ε δηαδηθαζία θιείλνπκε ην παξάζπξν ηνπ datastore1 θαη 

επηζηξέθνπκε ζηελ θνλζφια ηνπ vSphereClient. 
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4. Γημιοςπγία εικονικού μησανήμαηορ (virtualmachine)  

ηε θνλζφια ηνπ vSphereClientεπηιέγνπκε ζην πιαίζην “Commands” ηελ επηινγή 

NewVirtualMachine.   

 

Σψξα μεθηλάεη ε δηαδηθαζία λα ζηήζνπκε ην εηθνληθφ κεράλεκα φπνπ ζα ηξέρεη ην clearOS 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο καο. 

ηελ πξψηε νζφλε επηιέγνπκε Customγηα λα θηηάμνπκε ην εηθνληθφ κεράλεκα φπσο εκείο 

ζέινπκε θαη παηάκε next. 

.  
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 ηε δεχηεξε νζφλε δίλνπκε ην φλνκα πνπ ζέινπκε λα έρεη ην εηθνληθφκεράλεκα «ClearOS-

privatecloud»  θαη παηάκε next. 

 

ηελ επφκελε νζφλε επηιέγνπκε πνπ λα απνζεθεπηεί ην θαηλνχξην εηθνληθν κεράλεκα θαη παηάκε 

next.Δκείο ην απνζεθεχνπκε ζηνλ datastore1.  
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ηελ επφκελε νζφλε επηιέγνπκε ηελ έθδνζε ηνπ εηθνληθνχ κεραλήκαηνο πνπ ζέινπκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε.  Δκείο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ λεψηεξε έθδνζε εηθνληθνχ κεραλήκαηνο :  

“virtualmachineversion 8” θαη παηάκε next.  

 

ηελ επφκελε νζφλε επηιέγνπκε ηί είδνπο ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζα εγθαηαζηήζνπκε (windows, 

linux, other) θαη πνηά έθδνζε απηνχ ζα εγθαηαζηήζνπκε.  ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα επηιέγνπκε 

“linux”(βήκα 1) θαη ζηελ έθδνζε επηιέγνπκε centos 4/5/6/ (64 bit) (βήκα 2)   γηαηί πάλσ ζε απηήλ 

ηελ δηαλνκή είλαη βαζηζκέλν ην clearOS πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη παηάκε next. 
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  ηελ επφκελε νζφλε πξέπεη λα επηιέμνπκε ην πφζνπο εηθνληθνχο επεμεξγαζηέο ζα «βιέπεη» ην 

εηθνληθφ κεράλεκα πνπ ζα ζηήζνπκε.  

 Σν κεράλεκα πνπ έρνπκε εγθαηαζηήζεη ηνλEsxiserver έρεη έλαλ δηπχξελν επεμεξγαζηή νπφηε δελ 

κπνξνχκε λα δψζνπκε παξαπάλσ απφ δπν ππξήλεο.  Σν clearOS ιεηηνπξγεί πνιχ θαιά θαη κε 

έλαλ κφλν ππξήλα εκείο νκσο ζα δψζνπκε δπν γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ. Οπφηε επηιέγνπκε “numberofvirtualsockets: 2” θαη παηάκε next. 
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ηελ επφκελε νζφλε καο δεηάεη λα νξίζνπκε πφζε κλήκε ram ζα ρξεζηκνπνηεί ην εηθνληθφ 

κεράλεκα πνπ ζα ζηήζνπκε.   

Σν clearOS ιεηηνπξγεί νκαιά θαη κε έλα κφλν gigabyteRAM αιιά κηαο θαη εκείο έρνπκε 8 

gigabyteRAM εγθαηεζηεκέλα ζηνλ server καο ζα δψζνπκε ιίγν παξαπάλσ απφ ηελ πξνηεηλφκελε 

ηηκή ζα δψζνπκε δειαδή 3 gigabyte. Παηάκε next.  

 

 ηελ επφκελε νζφλε επηιέγνπκε πφζεο θάξηεο δηθηχνπ ζέινπκε λα έρνπκε, επίιεγνπκε : 1 θαη 

παηάκε next. 
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ηελ επφκελε νζφλε επηιέγνπκε ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ηνπ απνζεθεπηηθνχ καο ρψξνπ 

αθήλνπκε ην πξνεπηιεγκέλν θαη παηάκε next. 

 

 

ηελ επφκελενζφλε επηιέγνπκε ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ εηθνληθνχ δίζθνπ θαη παηάκε next. 
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ηελ επφκελε νζφλε πξέπεη λα νξίζνπκε ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ εηθνληθνχ ζθιεξνχ δίζθνπ θαη ην 

πνχ ζα απνζεθεπηεί.  Δκείο γηα ρσξεηηθφηεηα επηιέγνπκε ηα 25 gbζθιεξνχ δίζθνπ(βήκα 1). 

 ην discprovisioning επηιέγνπκε ην “thinprovision” (βήκα 2) δηφηη κε απηήλ ηελ επηινγή 

εμαζθαιίδνπκε φηη αλ ηα 25 gb δελ καο είλαη αξθεηά ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ ζα 

κεγαιψλεη απηφκαηα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ έρνπκε ηελ εθάζηνηε ζηηγκή (είλαη βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ cloudππεξεζηψλ). 

Σέινο ζην πνχ ζέινπκε λα απνζεθεχζνπκε ην εηθνληθφ καο κεράλεκα επηιέγνπκε ην 

specifyadatastoreordatastrorecluster(βήκα 3) θαη παηάκε ην πιήθηξν browse(βήκα 4)θαη 

επηιέγνπκε ηνλ datastore1 θαη παηάκε next.  
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ηελ επνκέλε νζφλε κε ηηο επηινγέο γηα πξνρσξεκέλνπο δελ αιιάδνπκε ηίπνηα θαη παηάκε next. 

 

 ηελ επφκελε νζφλε πνπ είκαζηε έλα βήκα πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ εηθνληθνχ κεραλήκαηνο 

βάδνπκε ηηθ ζηελ επηινγή “editthevirtualmachinesettingsbeforecompletion” θαη παηάκε continue.  

Ο ιφγνο πνπ ην θάλνπκε απηφ είλαη γηα λα βάινπκε ζην εηθνληθφ DVD-romdrive ηνπ εηθνληθνχ 

κεραλήκαηνο ην ςεθηαθφ αξρείν .iso ηνπ clearOS πνπ έρνπκε απνζεθεχζεη ζηνλ datastore1. 
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Βξηζθφκαζηε ζηελ ηειεπηαία νζφλε ηνπ εηθνληθνχ κεραλήκαηνο καο έρεη κηα πξνεπηζθφπηζε κε 

φια ηνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη κπνξνχκε λα αιιάμνπκε θάηη απφ ηηο επηινγέο πνπ θάλακε πξηλ αλ 

ηπρνλ καο δηέθπγε.  

Δκείο θάλνπκε θιηθ πάλσ ζηελ εηθνληθή ζπζθεπή newcd/dvd (βήκα 1).  Βάδνπκε ηηθ πάλσ δεμηά 

ζηελ επηινγή connectatpoweron(βήκα 2) έηζη ψζηε κφιηο εθθηλήζνπκε ην εηθνληθφ καο κεράλεκα 

λα «βιέπεη» ηνλ εηθνληθφ δίζθν πνπ έρνπκε επηιέμεη.  Αθξηβψο απφ θάησ επηιέγνπκε ην 

“datastoreISOfile”(βήκα 3) θαη παηάκε ην πιήθηξν browse (βήκα 4).  

 

 Δθεί θάλνπκε δηπιφ θιηθ ζην datastore 1 θαη επηιέγνπκε ην αξρείνISO  πνπ πξσηχηεξα έρνπκε 

κεηαθέξεη απφ ηνλ ππνινγηζηή πνπ βξηζθφκαζηε ηψξα ζηνλ datastore1. 

 

 

πγθεθξηκέλα ην clearos-community-6.5.0-x86_64.iso θαη παηάκε OK.  
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 Με απηφ ηνλ ηξφπν κφιηο εθθηλήζνπκε ην εηθνληθφ καο κεράλεκα ζα είλαη ζαλ λα έρνπκε έλα 

θπζηθφ κεράλεκα πνπ έρνπκε εηζάγεη ζην dvddrive ηνπ ην dvd εγθαηάζηαζεο ηνπ clearOS.   

 

 

Βιέπνπκε φηη ην αξρείν πνπ επηιέμακε ππάξρεη ζην πιαίζην “DatastoreISOFile” θαη παηάκε Finish. 
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Σψξα πνπ έρνπκε ην εηθνληθφκεράλεκαέηνηκνκπνξνχκε λα ην δνχκε ζηελ θεληξηθήνζφλε 

ηνπ vSphereClient κε ην φλνκα πνπ ηνπ έρνπκεδψζεη «ClearOS-privatecloud». 

 

 Γηα λα ην εθθηλήζνπκεθάλνπκεδεμί θιηθ επάλσ ζην φλνκα ηνπ (βήκα 1) επηιεγνχκε “Power” 

(βήκα 2) θαη επηιεγνχκε   “Power On” (βήκα 3). 
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5. Δγκαηάζηαζη θιλοξενούμενος λειηοςπγικού ζςζηήμαηορ   

(GuestOperatingSystem) ClearOS ζηο εικονικό μησάνημα. 

 

Σψξα ην εηθνληθφ κεράλεκα ζα εθθηλήζεη θαη ζα θάλεηέλαξμε κε ην αξρείν  «clearos-

community-6.5.0-x86_64.iso» πνπ πξνεγνπκέλσοεηζαγάγακε ζην εηθνληθφdvdrom ηνπ θαη έηζη ζα 

μεθηλήζνπκε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζε απηφ. Γηα λα ην δνχκε απηφ πξέπεη λα 

επηιέμνπκε ηελ θαξηέια “console” φπνπ καο δίλεηεηθφλα ηνπ κεραλήκαηνο. 

Δθείβιέπνπκε ηελ αξρηθήνζφλε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη επηιεγνχκε ηελ πξψηεεπηινγή 

«Installorupgradeanexistingsystem»  θαη παηάκεEnter. 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ θάλνπκε θιηθ κέζα ζηελ θνλζφια ηνπ εηθνληθνχκεραλήκαηνο ην πιεθηξνιφγην 

θαη ην πνληίθη καο πεξηνξίδεηαηκέζα ζε απηήλ.  Οπνηαδήπνηεζηηγκήζέινπκε λα έρνπκε θαη 

πάιηπιεθηξνιφγην θαη πνληίθηεθηφοθνλζφιαοπαηάκεηαπηφρξνλα ηα πιήθηξαctrl +alt . 
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ηελ επνκέλενζφλεαπιάπαηάκεNext. 

 

 

Δδψ επηιεγνχκεγιψζζαΑγγιηθά θαη παηάκεNext. 
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ηελ επνκέλενζφλεεπηιεγνχκε “BasicStorageDevices” θαη παηάκεNext. 

 

 

ηελ παξαθάησνζφλεβιέπνπκε φηη ην ιεηηνπξγηθφθαηαιαβαίλεη φηη ην εγθαζηζηνχκε ζε 

εηθνληθφδίζθν θαη βιέπεηαθξηβψο ηε ρσξεηηθφηεηα πνπ εκείοέρνπκενξίζεη. 

Παηάκε “Yes, discardanydata” γηα λα γίλεηκνξθνπνίεζε ηνπ εηθνληθνχζθιεξνχδίζθνπ θαη 

παηάκεNext. 
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ηελ παξαθάησνζφλεεπηιεγνχκε ην hostnameδειαδή κε πνην φλνκα ζα εκθαλίδεηαη ην κεράλεκα 

καο ζην δίθηπν. 

Γξαθνχκε «clearos» θαη παηάκεNext. 

 

 

ε απηή ηελ νζφλεεπηιεγνχκε ηε δψλεψξαο πνπ βξηζθφκαζηε. 

Δίηεπάκε κε ην πνληίθηπάλσ απφ ηελ Διιάδα ζην ράξηε είηεεπηιεγνχκε απφ ην κελνχ 

“Europe/Athens” θαη παηάκεNext. 

 



43 
 

ηελ επνκέλενζφλενξίδνπκε ηνλ θσδηθφ ηνπ ρξεζηή “root” ηνπ δηαρεηξηζηήδειαδή ηνπ 

κεραλήκαηνο. Βάδνπκε δπν θνξέο ηνλ θσδηθφ θαη παηάκεNext. 

 

ηελ επνκέλενζφλεεπηιεγνχκε φηη ε εγθαηάζηαζεζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζεηνιφθιεξν ην ρψξν 

ηνπ ζθιεξνχδίζθνπ, “UseAllSpace” θαη παηάκεNext. 
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ηελ επνκέλενζφλεπαηάκεNext. 

 

 

Δδψ παηάκε “Format” γηα λα γίλεηκνξθνπνίεζε ηνπ ζθιεξνχδίζθνπ θαη κεηάNext. 
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ε απηή ηελ νζφλεεπηβεβαηψλνπκε φηη ζέινπκε λα εγγξάθνπλ ζηνλ εηθνληθφζθιεξφδίζθν νη 

αιιαγέο πνπ έρνπκεεπηιέμεη  σο ηψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο(writechangestodisk)  

θαη  παηάκεNext. 

 

Δδψ πξέπεη λα δηαιέμνπκε πνπ λα εγθαηαζηαζεί ν boot loader (ην πξφγξακκα πνπ έρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα λα εθθηλήζεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα). Αθήλνπκε ηα πξνεπηιεγκέλα θαη 

παηάκεNext. 

.  
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Ξεθίλα ε εγθαηάζηαζε θαη ζε απηή ηελ νζφλε βιέπνπκε ηελ πξφνδν.  

 

Μφιηο ηειεηψζεη ε εγθαηάζηαζε παηάκε Rebootγηα λα γίλεη επαλεθθίλεζε ηνπ ClearOS. 
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Μεηά ηελ επαλεθθίλεζε βιέπνπκε ηελ νζφλε ηνπ ClearOS θαη καο δείρλεη ηελ δηεχζπλζε IPπνπ 

έρεη ην ιεηηνπξγηθφ. Απηή ηε δηεχζπλζε IPζα βάινπκε εκείο ζε έλαλ πεξηεγεηή ζε έλα άιιν 

ππνινγηζηή ζην ίδην δίθηπν γηα λα ζπλερίζνπκε ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ClearOS. 

Βιεπνπκε ινηπνλ ηελ IP :      https://192.168.10.21:81 
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6. Παπαμεηποποίηζη ηος ClearOS 

Γηα λα ζπλερίζνπκε ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ClearOSπξέπεη λα θάηζνπκε ζε έλαλ άιιν 

ππνινγηζηή ζην ίδην δίθηπν κε ηνλ ππνινγηζηή πνπ εγθαηαζηήζακε ην ClearOSθαη λα αλνίμνπκε 

έλαλ πεξηεγεηή θαη λα πιεθηξνινγήζνπκε ηε δηεχζπλζε https://192.168.10.21:81φπσο θαίλεηαη 

ζηελ εηθφλα. ην κήλπκα αζθάιεηαο παηάκε proceed anyway. 

 

 

Σψξα βιέπνπκε κηα νζφλε πνπ καο δεηεί λα θάλνπκε είζνδν κε usernameθαηpassword. 

Πιεθηξνινγνχκε απηά πνπ νξίζακε γηα ηνλ ρξήζηε “root”  θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ClearOSζε 

πξνεγνχκελν βήκα θαη παηάκε login. 

 

 

 

ε απηή ηελ νζφλε μεθηλά ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ ClearOS. Παηάκε Nextγηα λα ζπλερίζνπκε. 

https://192.168.10.21:81/
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Δδψ επηιεγνχκε ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο πνπ ζα έρεη ην ClearOS. Δπηιεγνχκε ην 

“PrivateServerMode” .Απηή ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγηάο απελεξγνπνηεί ην ηείρνο πξνζηαζίαο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ , εκάο δελ καο πεηξάδεη απηφ γηα ηελ ρξήζε ζην εζσηεξηθφ δίθηπν (ηνπηθφ) γηαηί γηα ην 

εμσηεξηθφ δίθηπν (internet) ππάξρεη ην ηείρνο πξνζηαζίαο ηνπ modem/routerκαο. Παηάκε Next. 
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ην επφκελν βήκα πξέπεη λα αιιάμνπκε ηελ δηεχζπλζε IPαπφ δπλακηθή ζε ζηαηηθή. Απηφ ην 

θάλνπκε γηαηί ζέινπκε λα μέξνπκε πάληα ζε πνηα δηεχζπλζε βξίζθεηε ν serverκαο ζην δίθηπν αιιά 

θαη γηα  λα είκαζηε ζε ζέζε αξγφηεξα λα θάλνπκε θάπνηεο αιιαγέο ζηνλ routerκαο. 

Παηάκε “edit” ζηελ παξαθάησ νζφλε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε απηή ηελ νζφλε πξέπεη λα αιιάμνπκε ην “connectiontype” ζε “static” θαη λα νξηζνπκε 

ρεηξνθίλεηα ηα παξαθάησ. 

 

Γηεχζπλζε IP : 192.168.10.21 

Μάζθα Τπνδηθηχνπ : 255.255.255.0 

Πξνεπηιεγκέλε πχιε : 192.168.10.1 

 

Σψξα παηάκε “update”. 
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Σψξα βιέπνπκε φηη ε δηεχζπλζε IPείλαη ζηαηηθή θαη παηάκε Next. 
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ηελ επνκέλε νζφλε πξέπεη λα νξίζνπκε ηνπο DNSservers. Σν ιεηηνπξγηθφ εληνπίδεη απηφκαηα 

ηνπο DNSServersηνπ παξφρνπ ηεο επξπδσληθήο  καο ζχλδεζεο (ADSL) θαη απιά παηάκε Next. 

 

 

 

Σν ιεηηνπξγηθφ θάλεη έιεγρν φηη νη DNSιεηηνπξγνχλ , ην ηεζη επηηπραίλεη θαη παηάκε Next. 
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ην επφκελν βήκα επηιεγνχκε ην ClearOSCommunityηελ δσξεάλ έθδνζε ηνπ ClearOSθαη παηάκε 

Next. 

 

Σν ιεηηνπξγηθφ ειέγρεη αλ έρεη ηηο ηειεπηαίεο ελεκεξψζεηο. Παηάκε Next κφιηο ηειεηψζεη. 
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Σψξααθνινπζεί  έλα ζεκαληηθφβήκα. Θα θάλνπκε κηα απιήεγγξαθήβάδνληαο έλα usernameθαη 

Passwordθαη έλα emailκαο. Απηφ εθηφο ηνπ φηη καο επηηξέπεη λα κπνχκε ζην 

marketplaceClearOSκαο δίλεη θαη ην External Hostname/IP πνπ γηα ηελ εγγξαθή καο είλαη: 

clearos10mukxmevq.poweredbyclear.com ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε φηαλ ηειεηψζεη ε 

εγθαηάζηαζε γηα λα κπαίλνπκε ζην privatecloudstorageκαο φηαλ δελ βξηζθφκαζηε ζην ηνπηθφ 

δίθηπν αιιά νπνπδήπνηε αιινχ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Απηφ καο απνδεζκεχεη απφ ην λα 

ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε ηελ δηεχζπλζε IPπνπ καο δίλεη ν παξνρήο ηληεξλέη (publicIP) θαη 

κπνξνχκε πάληα  λα ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην φλνκα/δηεχζπλζε. . 

 

Αλ ε επηρείξεζε καο έρεηδεζκεχζεηθάπνηνdomainnameπξέπεη λα ην βάινπκε εδψ αλ 

ηπρφλζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη άιιεο εθαξκνγέο ηνπ ClearOS.Γηα ην ownCloudπνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκεεκείο δελ ρξεηάδεηαη απηφ, εγψδήισζα ζαλ φλνκα ην ptixiaki.com. ΠαηάκεNext. 
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ε απηά ηα πεδίαπξέπεη λα νξίζνπκε ην Hostnameθαη ην InternetHostname, πάιη πξφθεηηαη γηα 

ππεξεζίεο ηνπ ClearOSπνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Γήισζα γηα hostnameην files.localθαη 

InternetHostnameην files.ptixiaki.comΠαηάκε Next. 

 

Δδψ επηιέγνπκε δψλε ψξαο, επηιέγνπκε ην  Europe/Athens θαη παηάκε Next. 
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ε απηήλ ηελ νζφλε επηιεγνχκε ην SkipAppInstallWizard, γηα λα απνθχγνπκε ηνλ νδεγφ 

εγθαηάζηαζεο εθαξκνγψλ γηαηί δελ ζέινπκε λα εγθαηαζηήζνπκε θακία εθαξκνγή θαη έηζη 

απνθεχγνπκε θαη ηα παξαθάησ βήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εθαξκνγέο ηνπ ClearOS. Σψξα κφιηο 

παηήζνπκε Nextζα ηειεηψζεη ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ ClearOS.

 

ε απηή ηελ νζφλε βιέπνπκε ηελ θεληξηθή θνλζφια δηαρείξηζεο ηνπ ClearOS. 

Μπνξνχκε λα δνχκε δηάθνξα ζηαηηζηηθά, κπνξνχκε λα κπνχκε αλ ζέινπκε ζην marketplaceθαη 

ηέινο κπνξνχκε λα θάλνπκε επαλεθθίλεζε ή ηεξκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Μπνξνχκεπιένλ λα 

θιείζνπκε ην παξάζπξν ηνπ πεξηεγεηή. 
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7. Δγκαηάζηαζη ηος ownCloud. 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ownCloudπξέπεη λα γίλεη ηνπηθά ζην κεράλεκα κε ην ClearOSθαη φρη κέζσ ηεο 

απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο. Οπφηε αλνίγνπκε πάιη  ηνλ vSphereClientθαη πάκε ζηελ θνλζφια 

ζηνπ εηθνληθνχ κεραλήκαηνο πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη 

Δηζάγνπκε ηα δηαπηζηεπηήξηα καο γηα ηνλ ρξήζηε rootθαη παηάκε login.  

 

ηελεπφκελενζφλεπαηάκε «Go to the command line»  
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Δδψ παηάκε ηα πιήθηξα Altθαη F2 γηα λα αλνίμεη κηα ζειίδα ηεξκαηηθνχ. 

 

 

Θα ρξεηαζηεί λα θάλνπκε είζνδν ζηελ θνλζφια. 

Κάλνπκε είζνδν ζαλ ρξήζηεο rootβάδνληαο φλνκα θαη θσδηθφ. 

Έπεηηα πιεθηξνινγνχκε ηελ εληνιή : 

cd /etc/yum.repos.d/ 

γηα λα κεηαθεξζνχκε ζην ζσζηφdirectory 

 

Ζ επφκελε εληνιή πνπ πξέπεη λα  πιεθηξνινγήζνπκε είλαη : 

wgethttp://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/CentOS_CentOS-

6/isv:ownCloud:community.repo 

απηή ε εληνιή ζα θαηεβάζεηαπφ ην δηαδίθηπν  ηα αξρεία πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ ownCloudζε δηαλνκή CentOS(δηαλνκή πνπ βαζίδεηαη ην ClearOS) 
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Μφιηο δνχκε φηη  ε ιήςε ηειείσζε: 

 

Θα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε ην ownCloud , γηα λα γίλεη απηφ πιεθηξνινγνχκε ηελ εληνιή 

yum install owncloud 

 

Θα καο δεηεζεί λα παηήζνπκε “y” γηα θαηεβάζνπκε έλα αθφκα κηθξφ αξρείν. 

 

Δδψ βιέπνπκε ηελ πξφνδν ηεο ιεςεο. 
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Δδψ βιέπνπκε ηελ πξφνδν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη πεξηκέλνπκε λα δνχκε ηε ιέμε “complete” . 

 

Hεγθαηάζηαζε ηνπ ownCloudηειείσζε. 

Γηα λα ην ελεξγνπνηήζνπκε ζα πξέπεη λα εθθηλήζνπκε ηελ ππεξεζία ηνπ webserverφπνπ κέζσ 

απηήο δνπιεχεη ην ownCloud. 

 

Γηα λα γίλεη απηφ πιεθηξνινγνχκε  

cd /var/www/ 

γηα λα πάκε ζην ζσζηφ directory 

 

Σψξα γηα λα εθθηλήζνπκε ηελ ππεξεζία πιεθηξνινγνχκε 

/etc/init.d/httpdstart 

Θα καο εκθαληζηεί κήλπκα φηη εθθίλεζε θαλνληθά [ ΟΚ  ] 

 

Έρνπκε ηειεηψζεη απφ εδψ θαη κπνξνχκε λα θιείζνπκε ηνλ vSphereClient. 
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8. Δίζοδορ ζηο ownCloud 

Δίζοδορ ζηο ownCloud ηοπικά. 

Hπξψηε καο είζνδνο ζην ownCloudπξέπεη λα γίλεη απφ έλαλ πεξηεγεηή απφ έλαλ 

ππνινγηζηή ην ίδην δίθηπν κε ην εηθνληθφ κεράλεκα. 

 

Γηα λα γίλεη απηφ πιεθηξνινγνχκε ηελ ζηαηηθή δηεχζπλζε IPπνπ έρνπκενξίζεη θαη γηα ην ClearOS  

θαη ζα βάινπκε επηπιένλ /ownCloud. 

Γειαδή ζα πιεθηξνινγήζνπκε  

192.168.10.21/owncloud 

Θα εκθαληζηεί ε παξαθάησ νζφλε φπνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ ινγαξηαζκφ 

δηαρεηξηζηή. 

Οξίδνπκε φλνκα δηαρεηξηζηή  

admin 

θαη βάδνπκε θαη έλαλ θσδηθφ. 

ην ηέινο παηάκε “Finishsetup” 
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Απηή είλαη ε αξρηθή νζφλε ηνπ ownCloud. 

Θα πεξηγξάςνπκε παξαθάησ ηη δπλαηφηεηεο καο δίλεη ε θάζε επηινγή. 
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Διζοδορ  ζηο ownCloud  μεζυ διαδικηςος. 

Γηα λα έρνπκε πξφζβαζε ζην owncloudκέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην External Hostname πνπ καο έδσζε ην ClearOSθαηά ηελ παξακεηξνπνίεζε 

ηνπ θαη ηελ εγγξαθή καο ζην ζχζηεκα ηεο ClearOS, ην νπνίν γηα εκάο είλαη : 

 

clearos10mukxmevq.poweredbyclear.com 

αθνινπζνχκελν απφ ηελ δηεχζπλζε  

/owncloud 

 

 

Γξάθνπκε δειαδή ζηελ κπάξα δηεπζχλζεσλ ηνπ πεξηεγεηή καο 

 

clearos10mukxmevq.poweredbyclear.com/owncloud 

 

φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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Δπεηδή είλαη δχζθνιν λα ζπκφκαζηε απφ κλήκεο απηφ ην πεξίεξγνφλνκα,  αλ ζέινπκε θαη εθφζνλ 

ε επηρείξεζε καο έρεηζηαηηθήδεκφζηαδηεχζπλζεIP(staticpublicIP) , έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ην 

έρνπλ θαη ηα θζελάπαθέηαADSLγηα επηρεηξήζεηο, κπνξνχκε φηαλ βξηζθφκαζηεεθηφο ηνπ 

ηνπηθνχδηθηχνπ λα πιεθηξνινγήζνπκε ηελ δεκφζηαIPκαο /ownCloud. 

Γηα παξάδεηγκα  94.71.219.109/νwncloud 

Αλ ζέινπκε λα δνχκε ηελ δεκφζηα IPκαο κπνξνχκε πνιχ εχθνια απφ απηφ ην site: 

 

http://www.whatismyip.com/ 

 

 

ΠπόζβαζηζηοownCloud μέζυ  clients. 

Δθηφο απφ ηελ πξφζβαζε κέζσ πεξηεγεηή κπνξνχκε λα έρνπκε πξφζβαζε ζην ηδησηηθφ 

καο ownCloudθαη κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ επηθνηλσλεί κε ηνλ ownCloudserverπνπ έρνπκε 

θηηάμεη. 

Σν ownCloudέρεη ηέηνηα πξνγξάκκαηα (clients) γηα πνιιά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πξνζσπηθνχ 

ππνινγηζηή αιιά θαη γηα Smartphone. Μπνξνχκε λα ηα θαηεβάζνπκε απφ ηε ζειίδα : 

http://owncloud.org/install/ 

 

 

Ζ ρξήζε ησλ clientsείλαη πξαγκαηηθά πνιχ πην βνιηθή , εηδηθά γηα ρξήζε κέζσ Smartphone. 

Μέζσ απηψλ δεκηνπξγνχληαη θάθεινη ζηνλ ππνινγηζηή καο θαη ην θηλεηφ καο φπνπ ζπγρξνλίδνπλ 

κε ηνπο θαθέινπο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ownCloudserver.  

 

 

 

 

http://www.whatismyip.com/
http://owncloud.org/install/
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9. Παπαμεηποποίηζη πεπιβάλλονηορ επγαζίαρ ζηο ownCloud. 

Θα μεθηλήζνπκε απφ κεξηθέο αιιαγέο πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζην πεξηβάιινλ ρξήζεο ηεο 

εθαξκνγήο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα εμεγήζνπκε ιίγν παξαθάησ θαη ηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ownCloud. 

Δπιλογή γλώζζαρ ζηο πεπιβάλλον επγαζίαρ.  

Πξσηα απφ φια κπνξεη ν θάζε ρξεζηεο λα ερεη ζην 

πεξηβαιινλ εξγαζηαο ηνπ owncloudηε γισζζα ηεο 

επηινγεο ηνπ. Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα παηήζεη 

επάλσ δεμηά ζην φλνκα ρξήζηε θαη κεηά λα επηιέμεη 

απφ ην κελνχ ην ππνκελνχ“personal”. 

Μέζα ζε απηφ ην κελνχ επηινγψλ ζα πξέπεη λα πάεη 

ζηελ επηινγή“language” θαη λα επηιέμεη ηε γιψζζα 

ηνπ.  Δκείο ζα επηιέμνπκε ζαλ γιψζζα ηελ Διιεληθή.  

 

 

ην κελνχ επηινγψλ “Πξνζσπηθά” (Personal, πξηλ ηελ αιιαγή γιψζζαο) κπνξνχκε λα θάλνπκε 

θαη θάπνηεο επηπιένλ ρξήζηκεο αιιαγέο. 

Α) λα θάλνπκε αιιαγή ηνπ δηθνχ καο  θσδηθνχ ρξήζηε 

 

Β) Να βάινπκε ην πιήξεο φλνκα ηνπ εξγαδνκέλνπ ην νπνίν ζα εκθαλίδεηαη πιένλ επάλσ δεμηά 

αληί γηα ην φλνκα ρξήζηε. ρεδφλ απαξαίηεηε αιιαγή γηα κηα επηρείξεζε.

 

Γ) Μπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θσηνγξαθία ηνπ εξγαδνκέλνπ. Δπίζεο πνιχ ρξήζηκε δπλαηφηεηα. 

Βνεζά ζηηο επηρεηξήζεηο ζηελ αλαγλψξηζε ζπλαδέιθσλ εηδηθά φηαλ απηνί δνπιεχνπλ ζε 

δηαθνξεηηθφ γξαθείν (π.ρ. ινγηζηήξην- πσιήζεηο)  
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10. Πεπιγπαθή μεπικών δςναηοηήηυν ηηρ εθαπμογήρ OwnCloud.  

Δδψ ζα πεξηγξάςνπκε επηγξακκαηηθά ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ownCloudζαλ  

PrivateCloudStorageππεξεζία. 

 

ηελ θαξηέια «Αξρεία» κπνξνχκε λα δνχκε 

φια ηα αξρεία θαη ηνπο ππνθαθέινπο πνπ ηα 

πεξηέρνπλ.  Μπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε λέν 

θάθειν ή λα δηαγξάςνπκε έλαλ ήδε ππάξρνλ. 

Όιε ε ιεηηνπξγία είλαη παξφκνηα  κε ηελ 

δηαρείξηζε αξρείσλ ζε 

πεξηβάιινλMicrosoftWindows. Σέινο 

κπνξνχκε λα δνχκε θαη λα επαλαθέξνπκε 

πξφζθαηα δηαγξακκέλα αξρεία. 

 

 

 

 

ηελ θαξηέια  «Γξαζηεξηφηεηα» 

κπνξνχκε λα δνχκε ην ηζηνξηθφ 

ησλ θηλήζεσλ πνπ έρνπκε θάλεη 

κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, γηα 

παξάδεηγκα, δεκηνπξγία 

θαθέισλ, δηακνηξαζκφ αξρείσλ. 

Αλ αλήθνπκε ζε θάπνηα 

νκάδα(π.ρ. Λνγηζηήξην)  

βιέπνπκε ηηο θηλήζεηο φιεο ηεο 

νκάδαο.  

 

 

 

ηελ θαξηέια «Έγγξαθα» κπνξνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν εγγξαθν, λα 

κεηαθνξηψζνπκε  έλα εδε ππάξρνλ 

αιιά θαη λα δνχκε φια ηα έγγξαθα πνπ 

ππάξρνπλ ζηνπο θαθέινπο καο ή ζηνπο 

θαθέινπο ηεο νκάδαο πνπ αλήθνπκε.  
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ηελ θαξηέια «Δηθφλεο» επίζεο βιέπνπκε 

φιεο ηηο εηθφλεο ζε νπνίν θάθειν θαη αλ 

βξίζθνληαη ζηελ θαξηέια «Αξρεία» .Κάζε 

εηθφλα έρεη ηελ πιεξνθνξία γηα ην ζε πην 

θάθειν κπνξνχκε λα ηελ βξνχκε. 

Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα ηηο 

δηακνηξάζνπκε ζε θάπνην ζπλάδειθν 

ζπγθεθξηκέλα ή ζε νιφθιεξεο νκάδεο 

ζπλαδέιθσλ  ή θαη κε θάπνηνλ πνπ δελ 

είλαη ρξήζηεο ηνπ ownCloudκαο .(π.ρ έλαλ 

πειάηε)  

 

 

ηελ θαξηέια «Ζκεξνιφγην» 

κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε 

ππελζπκίζεηο γηα εξγαζίεο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία, κπνξνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε ζπλαληήζεηο κε 

ζπλαδέιθνπο (meetings)  θαη γηα 

φια απηά κπνξνχκε λα ιάβνπκε 

εηδνπνίεζε. (π.ρ. ζην θηλεηφ) 

 

 

 

Σέινο ζηελ θαξηέια «Δπαθέο» κπνξνχκε 

λα δεκηνπξγήζνπκε εγγξαθέο κε βάζε ην 

φλνκα φπνπ κπνξνχκε λα 

ζπκπιεξψζνπκε ην ηειέθσλν θαη ηε 

δηεχζπλζε emailγηα λα δεκηνπξγήζνπκε 

έλαλ θαηάινγν κε ηα ζηνηρεία  ησλ 

ζπλαδέιθσλ θαη πειαηψλ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Καηά ηελ δηάξθεηα κειέηεο αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη 

εθθξεκεί ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ  φξνπ cloud.  Γηαθαίλεηαη ε ηάζε, ζην κέιινλ ν κέζνο 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ λα ζηακαηήζεη λα έρεη ηα πξνζσπηθά ηνπ αξρεία ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζδε 

ε αξρή έρεη γίλεη κε ηελ ρξήζε ησλ smartphonesφπνπ νη πην πνιινί ρξήζηεο ράξηλ επθνιίαο 

απνζεθεχνπλ ηεο επαθέο ηνπο θαη ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο ζε ππεξεζίεο φπσο ην icloudηεο appleθαη 

ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηεο google (κέζσ ησλ androidθηλεηψλ).  ίγνπξα ε επφκελε γεληά ζα 

ζεσξεί ηελ ρξήζε cloudκνλφδξνκν ζε ζρέζε κε ηε ζεκεξηλή πνπ βξίζθεηαη ζην κεηαβαηηθφ ζηάδην 

ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.  Σν κεγαιχηεξν κεηνλεθηήκα ζηηο cloudππεξεζίεο είλαη ε αζθάιεηα ησλ 

δεδνκέλσλ θαη θαηα πφζν ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα παξακέλνπλ πξνζσπηθά. πληξηπηηθε 

πιεηνςεθηα ησλ ρξεζησλ δηαδηθηχνπ δείρλεη λα αδηαθνξεί ή λα αγλνεί ηνλ θίλδπλν απηφ κπξνζηά 

ζηηο επθνιίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ νη ππεξεζίεο απηέο. 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Waddington S, Zhang J, Knight G, Jensen J, Downing R, Ketley C.  Cloud repositories for 

research data – addressing the needs of researchers.  Journal of Cloud Computing: Advances, 

Systems and Applications 2013, 2:13 

 

Sultan N,Cloud computing for education: A new dawn?International Journal of Information 

Management 30 (2010) 109–116 

 

Wang, L., Tao, J., &Kunze, M. (2008).Scientificcloudcomputing: Earlydefinitionandexperience. 

Proceedingsofthe 10thIEEE International Conference on High Performance Computing and 

Communications, Austin, TX, 825–830. 

 

Grossman, R. L. (March/April 2009). The case for cloud computing. IEEE ITPro, 23–27. 

 

Hutchinson, C., & Ward, J. (March/April 2009). Navigation the next-generation application 

architecture.IEEE ITPro, 18–22. 

 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_04/12/2011_464952 

 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_04/12/2011_464952


70 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing 

 


