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Εφαρμογές νέφους 

               

Είναι ένας server/cloud που μπορείς μέσω διαδικτύου να ανταλλάζεις 
πληροφορίες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά είναι:

● Εξυπηρέτηση κατ' απαίτηση
● Ευρεία πρόσβαση στο δίκτυο
● Διαθεσιμότητα πόρων
● Γρήγορη ευελιξία
● Υπηρεσία μέτρησης



  

Facebook

To facebook είναι ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε στις 4 
Φεβρουαρίου του 2004.Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων 
με τις επαφές τους και να τους ειδοποιούν όταν ανανεώνουν τις προσωπικές 
πληροφορίες. 



  

Ιστορία του facebook

● Ο  Μαρκ Ζάκερμπεργκ ίδρυσε το Facebook ως μέλος του 
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Αρχικά δικαίωμα συμμετοχής είχαν μόνο οι 
φοιτητές του Χάρβαρντ ενώ αργότερα επεκτάθηκε για την Ivy League 
(χαρακτηρισμός μιας ομάδας οκτώ ελίτ πανεπιστημίων των ΗΠΑ). Το 
όνομα της ιστοσελίδας προέρχεται από τα έγγραφα παρουσίασης των 
μελών πανεπιστημιακών κοινοτήτων μερικών Αμερικάνικων 
κολεγίων και προπαρασκευαστικών σχολείων που χρησιμοποιούσαν 
οι νεοεισερχόμενοι σπουδαστές για να γνωριστούν μεταξύ τους. Tο 
2005 το δικαίωμα πρόσβασης επεκτάθηκε σε μαθητές συγκεκριμένων 
λυκείων και μέλη ορισμένων μαθητικών κοινοτήτων, ενώ το 2006 η 
υπηρεσία έγινε προσβάσιμη σε κάθε άνθρωπο του πλανήτη που η 

ηλικία του ξεπερνούσε τα 13 χρόνια.



  

Cloud computing

● Το cloud computing είναι μία δομή με την οποία μας δίνεται  η 
ευκαιρία να η ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε web εφαρμογές χωρίς 
να τις παρέχουμε  στον υπολογιστή μας η και σε κάποιες άλλες 
συσκευές που είναι συνδεμένες στο internet.Στην συγκεκριμένη δομή  
η εφαρμογή βρίσκεται σε έναν server  εκ τον οποίο μπορούμε να την 
χρησιμοποιήσουμε χωρίς να την έχουμε εγκαταστήσει στον 

υπολογιστή μας. 



  

HP Cloud

HP Cloud ήταν μια σειρά από υπηρεσίες cloud computing διαθέσιμες από 
την Hewlett-Packard (HP) που προσφέρουν δημόσια cloud, ιδιωτικό 
cloud, υβριδικό cloud, το οποίο διαχειρίζεται ιδιωτικό cloud, και άλλες 
υπηρεσίες cloud.    

Χρησιμοποιείται από τις οργανώσεις των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν 
να συνδυάσουν τις δημόσιες υπηρεσίες cloud με τους δικούς τους πόρους 
εσωτερική ΤΠ για τη δημιουργία υβριδικών σύννεφων, ή ένα μείγμα από 
διαφορετικά περιβάλλοντα cloud computing που αποτελείται από 
ιδιωτικές και δημόσιες σύννεφα



  

MOODLE

Το Moodle είναι ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων, ένα 
σύστημα διαχείρισης μάθησης(LMS) ή ένα σύστημα εικονικής 
μάθησης  VLE, ή πιο απλά ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή 
ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, που προσφέρει 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. 
Δημιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas ως 
τμήμα του PHD του. Το Moodle παρέχεται δωρεάν ως ελεύθερο 
λογισμικό-λογισμικό ανοικτού κώδικα  και μπορεί να τρέξει σε 
οποιοδήποτε σύστημα που υποστηρίζει PHP, ενώ έχει τη δυνατότητα 
να συνδυάζεται με πολλούς τύπους βάσεων δεδομένων . 
Χρησιμοποιείται κυρίως για τις ανάγκες της ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης. 



  

SKYPE
Το Skype δημιουργήθηκε από την Microsoft. Το skype είναι 
μία εφαρμογή  νέφους στην οποία μπορείς να ανταλλάσσεις
 μηνύματα, οι φωνητικές κλήσεις και οι βιντεοκλήσεις.
Το Skype, η οποία ιδρύθηκε το 2003 και εδρεύει στο 
Λουξεμβούργο, αποτελεί τμήμα της Microsoft Corp.
 (NASDAQ: MSFT)Εάν επιλέξετε να πληρώσετε ένα μικρό
 χρηματικό ποσό, μπορείτε να κάνετε ακόμα περισσότερα 
πράγματα.



  

Snow

● Το Snow είναι μία εφαρμογή κλώνος του Snapchat της 
Νότιας Κορέας που έχει γίνει πολύ δημοφιλής σε όλη την 
Ασία.



  

Με την εφαρμογή SNOW να στείλεις αστείες  και χαριτωμένες 

φωτογραφίες, βίντεο ακόμα και gif. 
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