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Грид технология – Мрежа от компютри, работеща заедно за 

изпълнение на определени задачи. Обикновено връзката е през 

интернет, което позволява компютрите да са с различно географско 

местоположение. Така се формира нещо като виртуален 

суперкомпютър. 

*Грид (grid)–
решетка, мрежа



Основни области на приложение:

o Физика на елементарните частици

o Изчислителна биология

o Геонауки

o Проучвания на Космоса и др.



o Алтруистичен грид

o Бизнес грид

o Универсален грид



Грид инфраструктура – компютри, мрежови устройства, софтуер, 

които обработват база данни, анализират получените резултати и 

правят прогнози, базирани на тях.



Предимства Недостатъци

Намаляват времето за решаване на 

задачите чрез по-ефективно 

натоварване на ресурсите.

Отделните компоненти не си 

осигуряват взаимозаменяемост.

Повишават качеството на 

обработените данни.

В повечето случаи са разположени 

в различни локални мрежи.

Съсредоточават по-голям ресурс на 

местата, където е нужно.

Връзките между тях невинаги са 

надеждни.

Имат различни собственици.



Идеята за грид технологиите възниква с разпространението на 

персоналните компютри, развитието на интернет и локалните мрежи, 

технологията за пакетно предаване на данните. Терминът “грид” е 

въведен през 90-те години от Ян Фостър и Карл Каселман с 

публикацията ,,The Grid: Blueprint for a new computing infrastructure, 

1999” (Грид, план за нова изчислителна инфраструктура, 1999г.).



Една от най-известните организации в научноизследователската 

област, която използва грид технологиите – CERN.

CERN - Европейската организация за ядрени изследвания, 

край Женева, Швейцария, е най-голямата в света лаборатория 

по физика на елементарните частици.

CERN е съкращение от Conseil Européen pour la Recherche

Nucléaire (Европейски съвет за ядрени изследвания).



Облачните технологии предлагат услуги през интернет или други мрежи 

чрез система от хардуерни устройства, които се управляват чрез специален 

софтуер.

Услугите се предоставят от центрове за данни (data centers), които се 

използват от много потребители и приложения. Услугите са достъпни за 

всички точки от света, които имат връзка с интернет. Доставчиците на тези 

услуги са големи компании, които заделят много средства за поддръжка на 

необходимата инфраструктура. Най-известните от тях са Amazon, Google,

Microsoft, Apple и др.



Модели на доставка на услугите:

o Софтуер като услуга – плаща се за използване на определен 

софтуерен продукт

o Инфраструктура като услуга – наема се определен обем на 

изчислителни ресурси – процесор, оперативна памет, мрежови 

компоненти и др.

o Платформа като услуга – наемат се както инфраструктура, така и 

софтуер.



o Публичният облак - Инфраструктура, платформа или 

услуга, която е публично достъпна в Интернет (срещу 

заплащане или безплатно), както е примерно GMail. 

o Общностен облак - Инфраструктурата на облака се 

използва от няколко организации, които имат обща 

мисия, обща политика, общи изисквания към 

информационната сигурност и др. 

o Частен облак - Инфраструктурата на облака се 

притежава или наема от една организация и се 

използва само и единствено от нея. 

o Хибриден облак - Инфраструктурата на този облак е 

съчетание на частен и публичен облаци, които са 

свързани помежду си с „мост“, но без границите 

между тях да се размиват.



o Предимства: 

- Незабавен достъп до данните ни. 

- Безплатно пространство. 

- Не трябва да инвестирате в допълнителни 

устройства за съхранение.

o Недостатъци: 

- В случай на възникнал проблем системата 

не може да осигури бекъп вариант. 

- Липса на всички сертификати за сигурност.



o Грид технологиите се използват за изпълнение на точно определени 

задачи, изискващи голям ресурс и определено време. 

o Облачните технологии изпълняват заявките на голям брой 

потребители за дълъг период от време. 

o Грид технологиите използват общи ресурси, които са собственост на 

организациите, включени в конкретен проект. 

o Ресурсите при облачните технологии са притежание на една 

организация и могат да се използват от други организации и 

потребители, най-често след наемане (заплащане).

Разлики между облачните 

технологии и грид технологиите 




