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Облачни структури
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• Облакът (cloud) предоставя ресурсите на отдалечена 

изчислителна мощност, към която се свързвате като използвате 

Интернет или конкретна затворена мрежа.

• Самите услуги, които се предлагат се извършват от множество 

сървъри свързани помежду си в един голям масив от база с 

данни или масив от изчислителна мощ.

• Структурата на тази сървърна свързаност е направена така, че 

дори и да има някаква поддръжка или се добавят нови сървъри 

то те да не спират да работят през това време.



Облачни структури
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• Основното предназначение е данните с които работите 

(фирмени, институционални или лични) да бъдат достъпни от 

всяка точка на земята.

• Облачните структури се стремят да доставят своите услуги на 

всякакъв вид устройства с които работят крайните клиенти: 

персонални компютри, таблети, лаптопи, smart телефони и др.

• Бизнеса все повече се насочва към използването на облачните 

услуги поради доста положителни качества: не се налага да 

закупуват допълнителен хардуер, не се налагат да заплащат за 

поддръжка на този хардуер или наемане на допълнителен 

персонал.



Облачни структури
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• Предоставя възможност на потребителите по-голяма гъвкавост, 

достъпност и използване на своите данни от всяка точка на 

света.

• Чрез облачните структури се премахват така наречените 

„пикови натоварвания“ при определени предварително знаещи 

за това дни.

• Като един основен недостатък е че не знаете къде и по какъв 

начин се съхраняват вашите данни и дали те не са 

компрометирани.



Облачни структури
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• Недостатъка за това какво се случва с вашите данни 

(информационна сигурност) се покриват със защитни 

алгоритми, защитни стени, архивиране на информацията и т.н.

• Има три основни облачни структури:

• Публични: До тях имат достъп чрез потребителско име и 

парола всички потребители;

• Частни: облачна структура на самата компания или платени 

отдалечени облачни структури, до които имат достъп само 

компанията която ги използва.

• Хибридни: Комбинирани от публични и частни облачни 

структури.



Облачни структури

7

• Видове облачни услуги:

• - База с данни;

• - Предлагащи изчислителна 

мощ;

• - Предлагащи място за 

съхранение;

• За измервателни данни.
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Интернет на нещата IoT
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Индустрия 4.0
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Интернет на нещата IoT
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• Компютърна мрежа от 

физически предмети (камери, 

кафеварки, принтери, 

часовници, перални, 

водоснабдяване и т.н.).

• Основната концепция е да 

оптимизира използваните 

ресурси. Да намали 

човешките ресурси в 

работата. Да преустрои 

икономическите и 

обществените процеси.



Интернет на нещата IoT
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• Основната характеристика е 

че за да имаме такава 

свързаност трябва да се 

използват безжични мрежи 

(WiFi, Bluethoot, LoRaWAN и 

т.н.).

• Свързването и управлението 

на тези структури става 

посредством потребителски 

ключове, акаунти и пароли.



Умен Дом
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• Управлението на всичко във 

вашият дом посредством 

едно или няколко устройства.

• Нужно е мащабируемост на 

мрежите, фирмите 

производители на 

устройствата и методите на 

управление. 



Умен град
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• Концепция за управление на 

ресурсите на цял град с цел 

оптимизация на процесите, 

ресурсите, човешките 

ресурси, биологичните 

ресурси, следенето на 

престъпността, 

безстопанствените животни, 

отпадъците, електричеството, 

трафика, водоснабдяването и 

т.н.



Умна индустрия
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• Концепция за управление на 

ресурсите на цяла фабрика 

или производство с цел 

оптимизация на процесите, 

ресурсите, човешките 

ресурси, биологичните 

ресурси, следенето на 

престъпността, 

безстопанствените животни, 

отпадъците, електричеството, 

трафика, водоснабдяването и 

безопасността на 

работниците и др.
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Сензорни системи
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Сензорни мрежи
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• Малки маломощни 

устройства, които работят в 

така наречените клъстери. Те 

са свързани помежду си 

посредством безжична 

технология. Използват 

облачни структури за 

пренасянето и обработването 

на данни.

• Използват автономни 

батерии за да се захранват. 



Благодаря за 
вниманието
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