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Грид

• Грид е множество от разпределени изчисления, чрез които „супер
виртуален компютър“ е съставен от много свободно свързани
компютърни мрежи, работещи заедно за изпълнението на голяма
задача. Обикновено става дума за интензивни изчисления: научни,
математически и академични проблеми, откриване на лекарства,
икономическо прогнозиране, сеизмичен анализ, обработка на офис
данни за електронна търговия и уеб услуги, проучвания на Космоса и
др. Тези задачи изискват огромен ресурс от изчислителна мощ,
множество цикли на обработка и достъп до колосални обеми данни.



• За гридовете от

особена важност е

софтуерът. Той има

важната функция да

разпределя задачата

на малки части,

„порции“ и да ги

„раздава“ на голям

брой компютри,

които да обработват

задачите.



История

• Идеята за грид технологиите възниква с разпространението на

персоналните компютри, развитието на интернет и локалните

мрежи. Терминът грид е въведен през 90-те години от Ян Фостър и

Карл Каселман с публикацията ,,Грид, план за нова изчислителна

инфраструктура, 1999г.”



Видове грид

1. Алтруистичен грид - Първи идеята въплъщават на практика група 
ентусиасти обединили се за търсене на извънземни цивилизации в проект 
SETI.

2. Бизнес грид - Разпределени ресурси между доверяващи се един с друг 
партньори или вътре в корпорацията.

3. Универсален грид - Излизането от рамките на високопроизводителните 
изчисления, определя реалното съдържание Grid като универсална 
инфраструктура за поддържане на всяка глобално разпределена обработка за 
най-различни типове приложения: електронен бизнес, разпределени 
производства, изследване и анализ на данни, системи за обработка с висока 
пропускателна способност, метакомпютинг и т.н.



Предимства и недостатъци на грид 

технологиите

Предимства:

•Намаляват времето за решаване на задачите чрез по-ефективно натоварване на ресурсите.

•Повишават качеството на обработваните данни.

•Съсредоточават по-голям ресурс на местата, където е нужно.

Недостатъци:

•Машините на грида са разположени географски на различни места.

•Връзките между отделните компоненти не са толкова надеждни, както връзките в локалната мрежа на 
класическия клъстер.

•Компонентите на грида са с различни собственици.



Облачни технологии

• Облачната технология е модел, който прави възможен

мрежовия достъп до споделени ресурси като интернет мрежи,

сървъри, хранилища за масиви от данни и софтуерни

приложения с минимално участие или управление от

доставчика на услугата. Тези машини най-често са

разпръснати в пространството, но могат да бъдат и

концентрирани в мощни изчислителни центрове.



Наличието на такива облаци с много голяма

изчислителна мощност значително намалява

разходите на отделните потребители, защото

им позволява да използват „тежки” по

отношение на необходимите ресурси

приложения чрез леки и евтини преносими

устройства като лаптопи, таблети, фаблети и

дори – мобилни телефони. Естествено, за

целта трябва да бъде осигурена постоянна

широколентова връзка, необходима за

пропускане на големия поток от данни между

облака и тези крайни устройства.



Видове облачни технологии

• Публичният облак - Инфраструктура, платформа или услуга, която е публично
достъпна в Интернет (срещу заплащане или безплатно), както е примерно GMail.

• Общностен облак - Инфраструктурата на облака се използва от няколко
организации, които имат обща мисия, обща политика, общи изисквания към
информационната сигурност и др.

• Частен облак - Инфраструктурата на облака се притежава или наема от една
организация и се използва само и единствено от нея.

• 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.



Предимства и недостатъци на облачните

технологии

Предимства:

•Незабавен достъп до данните ни.

•Безплатно пространство.

•Не трябва да инвестирате в допълнителни устройства за съхранение.

Недостатъци:

•В случай на възникнал проблем системата не може да осигури бекъп вариант.

•Липса на всички сертификати за сигурност.



Разлики между облачните технологии и 

грид технологиите

• Грид технологиите се използват за изпълнение на точно определени задачи,

изискващи голям ресурс и определено време.

• Облачните технологии изпълняват заявките на голям брой потребители за

дълъг период от време.

• Грид технологиите използват общи ресурси, които са собственост на

организациите, включени в конкретен проект.

• Ресурсите при облачните технологии са притежание на една организация и

могат да се използват от други организации и потребители, най-често след

наемане (заплащане).
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