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CLOUD COMPUTING 

● Το cloud computing προσφέρει οικονομία, 
μία υπολογιστική ισχύ που ανέρχεται σε μια 
φθηνότερη και πιο εύχρηστη κλίμακα η 
οποία δίνει τη δυνατότητα οι χρήστες να 
πληρώνουν  μόνο ό,τι χρησιμοποιούν. 
Γνωστές εφαρμογές cloud computing είναι 
το viber ,το instagram κ.α.



  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CLOUD 
COMPUTING

● Οικονομία. Αυτό είναι από τα πιο βασικά 
πλεονεκτήματα του cloud computing. Το 
κόστος που μπορεί να έχει ένα λογισμικό 
ίσως να είναι απαγορευτικό για μία μικρή 
εταιρία. Με το «cloud» τα δεδομένα αυτά 
αλλάζουν καθώς η εταιρία δεν πληρώνει την 
εφαρμογή αλλά πληρώνει την χρήση της. 
Συνήθως σε cloud δίκτυα υπάρχουν πολλές 
δυνατότητες και «πακέτα» για την πληρωμή 
της χρήσης κάποιας εφαρμογής.

● Μεγάλος Αποθηκευτικός Χώρος. Η 
αποθήκευση των διαφόρων πληροφοριών 
είναι θέμα υψίστης σημασίας. Με το cloud 
computing έχουμε συνήθως όσο 
αποθηκευτικό χώρο θα χρειαστούμε.

● Πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή 
διαθέτει σύνδεση στο ίντερνετ.

● Πολύ μεγάλη ευελιξία.



  

MEIONEKTHMATA TOY CLOUD 
COMPUTING

● Ασφάλεια δεδομένων. Είναι λογικό κάποιες 
φορές να έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα σε 
δικό μας τοπικό server και όχι στο cloud.

● Αυξημένη πολυπλοκότητα. Αυτό συμβαίνει 
όταν έχουμε μία εφαρμογή αποθηκευμένη 
κάπου τοπικά,σε ένα δικό μας webserver και 
προσπαθούμε να την κάνουμε να 
επικοινωνήσει με μία άλλη στο cloud. Τα 
πράγματα εκεί γίνονται αρκετά περίπλοκα 
και πολλές φορές η λύση εκτός ότι δεν είναι 
προφανής , αποτυγχάνει.



  

VIBER

Σχεδόν όλοι οι χρήστες κινητού τηλεφώνου  διαθέτουν εγκατεστημένο το Viber 
στη συσκευή τους. Το Viber έχει γίνει ότι και το Skype στους υπολογιστές τόσα 
χρόνια. Προσφέρει δωρεάν ανταλλαγή μηνυμάτων και κλήσεων μεταξύ των 
χρηστών του. Παρόλο που πολλοί χρήστες της εφαρμογής δεν έχουν μείνει 
ευχαριστημένοι, η αλήθεια είναι ότι το Viber έχει προσφέρει πολλά στην 
δωρεάν επικοινωνία. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα διαμοιρασμού 
φωτογραφιών, η αποστολή μαζικών μηνυμάτων και η χρήση πολλών 
εικονιδίων. Εφαρμογές σαν το Viber συνεισφέρουν στο σύνολο προσφέροντας 
δωρεάν απεριόριστη επικοινωνία που εξαλείφει την ανάγκη για αγορά 
μονάδων χρόνου ομιλίας.



  

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ VIBER

Το viber τέθηκε για πρώτη φορά σε 
κυκλοφορία με περιορισμένη χρήση μόνο 
για το λογισμίκο IOS,τις 2 Δεκεμβίου του 
2010 με ιδρυτές 4 Ισραηλινούς (Ταλμών 
Mάρκο, Ιγκόρ Mεγκζενίκιν,Σάνη Μαρόλι και 
Οφέρ Σμότσα) ,με τον Mάρκο ως Διευθύνων 
Σύμβουλο. Το 2011 ξεκίνησε η λειτουργεία 
του στα Αndroid(πηγή βικιπαίδεια) 

 



  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VIBER

● Το Viber λειτουργεί κατά κύριο λόγο στις 
κινητές συσκευές και κατά δευτερεύον λόγο 
στους υπολογιστές. Και στις δύο 
περιπτώσεις, η ενεργοποίηση προφίλ του 
χρήστη γίνεται δίνοντας τον αριθμό κινητού 
τηλεφώνου του και λαμβάνοντας ένα 
δωρεάν SMS με έναν κωδικό επιβεβαίωσης 
στις κινητές συσκευές ή ένα Viber μήνυμα με 
έναν κωδικό ενεργοποίησης για 
υπολογιστές. Στη συνέχεια, ο χρήστης 
προσθέτει ονοματεπώνυμο και φωτογραφία 
του για ευκολότερη αναγνώριση και 
εντοπισμό του. Η εφαρμογή Viber κάνει 
χρήση της λίστας επαφών στο τηλέφωνο 
του χρήστη και εντοπίζει αυτόματα όσους 
χρήστες είναι συνδεδεμένοι στην υπηρεσία 
της, προσθέτοντας το εικονίδιο της πλάι στο 
ονοματεπώνυμο τους. 



  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VIBER

● Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει νέους 
φίλους μονάχα αν γνωρίζει τον αριθμό του 
κινητού τηλεφώνου τους. Αυτό σημαίνει 
πως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου 
χρησιμοποιείται ως ταυτότητα για κάθε Viber 
χρήστη.  Ανοίγοντας μία συνομιλία με φίλο, 
ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει 
φωνητική κλήση η οποία μπορεί να 
μετατραπεί σε βίντεο κλήση, και να στείλει 
φωτογραφίες, βίντεο, την τοποθεσία του, 
φωνητικό μήνυμα, γραπτό μήνυμα ή 
stickers. Επίσης, το Viber υποστηρίζει τις 
ομαδικές συνομιλίες αρκετών χρηστών. 
Τέλος, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν 
ανοίγοντας μια συνομιλία αν ο άλλος 
χρήστης βρίσκεται online εκείνη τη στιγμή ή 
πότε βρέθηκε online τελευταία φορά.



  

AΠΗΧΗΣΗ TOY VIBER

Στις μέρες μας,σύμφωνα με έγκυρες 
πληροφορίες το viber βρίσκει απήχηση σε 
περισσότερους από 600 εκατομμύρια 
ανθρώπους. Η περιφέρεια Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί μία από τις 
τρεις κορυφαίες αγορές.



  

INSTAGRAM

● Το Instagram είναι μία δημοφιλής mobile 
social εφαρμογή και συγχρόνως μία 
υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, η οποία 
επιτρέπει τη λήψη και το διαμοιρασμό 
φωτογραφιών και βίντεο. Έγινε γνωστό 
χάρη στα φίλτρα φωτογραφιών του, ενώ 
σήμερα διαθέτει φίλτρα και για βίντεο, 
καθώς επίσης και πληθώρα άλλων 
εργαλείων φιλικών προς τους χρήστες.



  

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ INSTAGRAM 

● Το instagram δημιουργήθηκε από τους 
απόφοιτους πανεπιστημίου του 
Στάντφορντ ,τον Κέβιν Σίστορμ και Μάικ 
Κρίγκερ. Τέθηκε σε κυκλοφορία τον 
Οκτώβριο του 2010, ωστόσο  ο αριθμός των 
χρηστών του κατά τη διάρκεια των δύο 
επόμενων μηνών έφτασε το ένα 
εκατομμύριο. Η ονομασία του προήλθε απο 
τις  αγγλικες λέξεις instant που σημαίνει 
στιγμιαίο και telegram δηλαδή 
τηλεγράφημα.Ακολούθησε η αγορά του απο 
το facebook το 2012 ένα δις δολάρια .  

 



  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ INSTAGRAM

● Κάθε χρήστης έχει το δικό του προφίλ, το 
οποίο μπορεί να εμπλουτίσει με 
φωτογραφία προφίλ, βιογραφικό, σύνδεσμο 
(προς κάποιο site) κλπ. Από προεπιλογή, 
κάθε προφίλ είναι δημόσιο προς προβολή, 
όπως και οι φωτογραφίες και τα βίντεο του, 
κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει μέσω των 
ρυθμίσεων.Στο Instagram δεν υπάρχουν 
φιλίες. Αντιθέτως, λειτουργεί η φιλοσοφία 
των followers, δηλαδή κάθε χρήστης 
ακολουθεί όποιους χρήστες επιθυμεί και 
ακολουθείται από όσους ενδιαφέρονται για 
το περιεχόμενο του. Ακολουθώντας 
χρήστες, οι φωτογραφίες και τα βίντεο τους 
προβάλλονται μέσω της αρχικής οθόνης του 
χρήστη.



  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ INSTAGRAM

● Κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη 
λειτουργία της κάμερας της εφαρμογής, έτσι 
ώστε να τραβήξει μια φωτογραφία ή ένα 
βίντεο (μέγιστης διάρκειας 15 
δευτερολέπτων) και στη συνέχεια να προβεί 
στην επεξεργασία μέσω των διαφόρων 
φίλτρων και εργαλείων. Υπάρχει επίσης και 
η δυνατότητα επιλογής παλαιών 
φωτογραφιών και βίντεο από τη μνήμη της 
συσκευής.Το ανέβασμα φωτογραφιών και 
βίντεο είναι εφικτό μονάχα μέσω των 
κινητών συσκευών και όχι μέσω 
υπολογιστή. Από υπολογιστή μπορεί κανείς 
να δει το προφίλ του, την αρχική σελίδα του 
με φωτογραφίες και βίντεο όσων ακολουθεί, 
τις οποίες μπορεί να κάνει like και να 
αφήσει σχόλιο, ή να κάνει follow νέους 
χρήστες.



  

ΑΠΗΧΗΣΗ ΤΟΥ INSTAGRAM

● Η απήχηση του Instagram στην Ελλάδα 
βρίσκεται σε συνεχή άνοδο με την τελευταία 
επίσημη έρευνα να υπολογίζει σχεδόν 
300.000 λογαριασμούς.
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