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ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО
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Abstract. The present work aims to explore the application of cloud technologies in teaching and learning, 
enabling learning to evolve to such an extent that it can be completely out of context of the paper carrier and 
to be permanently and comfortably accommodated in the Cloud. Describe the capabilities of cloud technolo-
gies as advanced learning approaches that allow the development of language, communication, social and com-
puter skills at the same time. Cloud computing is not just a new technology but a fundamentally new business 
model. A service that allows us to configure ourselves what we need to immediately get the service and pay on-
ly for what we really use. Over the next 5-10 years, it is assumed that it will not be just about delivering these 
services through cloud technologies. We are currently seeing different devices, such as smartphones, tablets 
being used to launch applications. Not only does this change access to applications and services, it changes the 
way things are done.
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Увод 
новите облачни технологии са реалност и бъдеще. Досега в класните стаи влизаха компютри, Интер-

нет мрежи, таблети и електронни учебници. Ден след ден обаче изникват нови технологии и към тях но-
ви възможности за прилагането им. облачните технологии се развиват и съвсем скоро всички аспекти от 
живота ни, включително и образованието, ще бъдат засегнати от тях. В класната стая на бъдещето учени-
ците ще имат електронно устройство, което ще предоставя достъп до домашното и други учебни ресурси 
в облака. няма да има тежки учебници, всички материали ще са налични, докато има връзка с Интернет. 
Това нововъведение ще предостави на учениците и учителите голяма свобода, като те ще могат да рабо-
тят по проектите си както от училище, дома, така и на всяко друго място. 

Днешните деца, растящи свързани към Интернет, страдат от липса на концентрация на вниманието. 
Това не е изненада, тъй като от ранна възраст YouTube, Facebook и смартфоните пускат обновления по 24 
часа 7 дни в седмицата. За да удовлетворят потребностите на бързо развиващото се поколение, училища-
та в крайна сметка трябва да се откажат от традиционните методи за преподаване. Днес е важно не да за-
паметяваме масиви от информация, а да знаем къде и как да ги намерим. Доброто ниво на интерактив-
ност увлича учениците и те усвояват информацията по-добре.

Същност на облачните технологии
„облакът“ предоставя гъвкави и супермощни компютри, които стават достъпни за всеки абонат, срещу 

заплащане. облачните технологии навлизат стремително бързо във всички сфери на съвременния живот. 
Светът на цифровите технологии постоянно се движи напред, правейки информацията по-достъпна, ко-
муникациите по-удобни, а споделянето на данни – по-сигурно. Иновативните облачни технологии позво-
ляват на потребителите да се възползват от всичко това едновременно.

Информатизацията на системата на образование се оказва перспективната иновационна възможност 
за училището, както и бързото развитие на интернет технологиите, превърна в реалност построяването 
на разпределени компютърни системи, осигуряващи синхронизация и цялостност на централна база дан-
ни. Системи от този вид се изграждат с помощта на релационни бази данни, като синхронизацията се по-
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стига посредством услуги (сървиси) за репликация. намаляването на разходите и увеличението на качест-
вото и мощността на предлаганите услуги води до възникване на нова технология за съхранение и изчис-
ления, наречена Cloud Computing (облачни изчисления, облачни технологии или накратко облак). В об-
лака ресурсите се предлагат като комунални услуги, които се отдават под наем, освобождават се или се 
наемат в зависимост от изискванията на софтуера и потребностите на компаниите. Софтуерните разра-
ботчици все по-често пренасят основни бизнес процеси и функции на организациите върху облачни плат-
форми (фиг. 1).

 

Фигура 1. Облачен изчислителен модел в образованието

облачните технологии представляват съвкупност от две основни тенденции в компютърните техно-
логии [1]:

 y ИТ ефективност, при която мощността на съвременните компютри се използва по-ефективно чрез 
силно мащабируем софтуер и хардуерни ресурси;

 y Бизнес гъвкавост, позволяваща ценови модел при който се заплаща само за употребеното.
от възможността ресурсите да се конфигурират динамично се определят ефективността и гъвкавост-

та Колкото ресурси са необходими, толкова се заявяват и усвояват, след което се освобождават1 .
облачните технологии правят възможен мрежовия достъп до ресурсите на облака – сървъри, храни-

лища за масиви от данни и софтуерни приложения с минимално участие и управление от страна на дос-
тавчика на областните услуги, т.е. чрез тези технологии услугите, предлагани от облака, стават достъпни 
за потребителите. 

облакът може да се дефинира и като паралелна и разпределена изчислителна система, която пред-
ставлява съвкупност от свързани помежду си виртуализирани компютри.

Фигура 2. Блок схема на различните видове компютърни хостинги
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Съществуват няколко основни вида облаци и различни видове компютърни хостинги:
 y частен облак (Private Cloud) – инфраструктурата на облака се притежава или наема от една органи-

зация и се използва само и единствено от нея; 
 y общностен облак (Community Cloud) – инфраструктурата на облака се използва от няколко органи-

зации, които имат обща мисия, обща политика, общи изисквания към информационната сигурност 
и др.; 

 y публичен облак (Public Cloud) – инфраструктурата на облака се притежава или наема от една орга-
низация, която продава облачни услуги на широк кръг потребители;

 y хибриден облак (Hybrid Cloud) – 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 размиват2 .

Характеристики и приложение
Приложението на облачните изчислителни модели е конкурентен инструмент заради възможност-

та за бързо разгръщане на паралелна пакетна обработка. Интензивните изчислителни бизнес анализи и 
мобилни интерактивни приложения изискват от софтуера да отговаря в реално време на потребителски-
те запитвания3 .

В свое изследване Вакуеро заявява „облакът е като голям басейн за лесно използваеми и достъпни 
виртуализирани ресурси (хардуерни платформи и/или услуги). Тези ресурси могат да бъдат динамично 
преконфигурирани с цел да се приспособят към променливо натоварване, което позволява също така и 
оптималното използване на ресурсите.“ [6]

Видове облачни услуги
най-често срещаните видове услуги са (Фиг. 3): 

 y Инфраструктура като услуга (IaaS) – както подсказва името осигурява цялостно компютърно обо-
рудване, което може да е физическо или по-често виртуално, пространство за съхранение, защит-
ни стени и др. като Windows Azure, Google Compute Engine.

 y Платформа като услуга (PaaS) – обикновено включва операционна система, развойна среда, база 
данни, уеб сървър и др.4

 y Софтуер като услуга (SaaS) – бизнес приложения като услуга. В повечето случаи се използва като 
софтуер по заявка. Доставчикът осигурява софтуера, като поема отговорност за инсталация, конфи-
гуриране и необходимите ъпдейти.

Фигура 3. Cloud Pyramid ( Облачна пирамида )

освен тези основни услуги, облакът може да предостави и специфични услуги, например база данни 
като услуга, информация като услуга, тестове като услуги и др.

Предимства на облачните технологии за образованието
Предимствата на облака, могат да се разделят на няколко основни категории:

 y Сериозно намаляване на разходите за хардуер. Заплащане само на това което се използва и въз-
можност за мащабиране и динамична промяна на характеристиките;

 y Софтуерната поддръжка в облака се извършва от доставчика. Доставчикът на услугите отговаря за 
актуализациите на софтуера, неговата защита и архивиране (резервни копия)5;

 y осигуряване на достъп без първоначални капиталови инвестиции;
 y намалява бариерите при използване и тестване на иновационни модели;
 y Модели на доставка на облачни услуги.

недостатъци на облачните технологии за образованието
Въпреки многото позитиви и предимства на облачните технологии в решенията на компаниите, раз-

работващи софтуер, съществуват и някои съществени недостатъци. В доклад на Аврам недостатъците са 
класифицирани по следните признаци: [3]
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 y Сигурност и поверителност – не е установено все още дали доставчиците на услуги в облака осигу-
ряват адекватна защита на информацията;

 y Свързване и достъп – пълният потенциал на използване на облачните услуги изисква високоскорос-
тен достъп за всички потребители;

 y надеждност – бизнес приложенията изискват висока надеждност и не търпят сривове в работата 
си. Предпоставка за приемането би било, ако се създаде регистър на надеждност;

 y оперативна съвместимост – критична се оказва преносимостта на данните между частният и пуб-
личният облак.

Възможността за отдаване под наем на ресурсите намалява значително себестойността на услугата.
Реализацията на решения, съхраняващи и обработващи големи данни, изискват използване на NoSQL 

СуБД и множество компютри организирани в клъстер. Подобна архитектура изисква сериозни инвести-
ции, както за хардуер и софтуер, така и за екип, който да поддържа и развива инфраструктурата. освен то-
ва ресурсите постоянно се амортизират. Предимството на реализацията на подобен модел е в това, че ре-
сурсът може да се мащабира по всяко време, т.е. налице е възможност за съхранение и обработка на на-
растващ обем данни. Използването на по-маломощни компютърни конфигурации може да намали раз-
ходите в сравнение с изграждането на скъп център за работа с данни. Тази идея се подкрепя и от основ-
ните възможности за скалиране и разпределение на NoSQL базите данни.

Използването на облачните технологии в частта си SaaS ще намали началното капиталовложение и 
ще предостави възможност за реализация на иновационни идеи. освен това ще могат да се създават те-
стови установки без предварителна инвестиция за изграждането на инфраструктура от скъпоструващи 
центрове за работа с данни. основната идея е облачните ресурси да се използват за съхранение и об-
работка на големи данни, като се внедри модел от уеб услуги за разпределяне и управление на входни-
те данни, пресмятане на агрегати стойности и обобщения на данните. облачните технологии и „големи-
те данни“ са взаимно допълващи се технологии [4]. основната задача при прилагането на големите дан-
ни в облака е изборът на архитектура за съхранение и методи за обработка и извличане на полезна ин-
формация.

Облачна база данни
облачната база данни е база данни, която по принцип работи върху платформа за облачни изчисле-

ния. Има два модела – потребителите могат да използват база данни в облака независимо, използвайки 
виртуални машини, или да изискат/получат достъп до услуга за бази данни, поддържана от доставчика. 
от базите данни, които са налични в облака някои са SQL – базирана, а други са NoSQL модели.[2]

Методи за изпълнение на базата данни на облака
Съществуват два основни метода за да се изпълни база данни на облака:

 y virtual machine Image – облачните платформи позволяват на потребителите да купуват виртуални 
машини за определено време. Базата данни може да работи на тези машини. Потребителите мо-
гат да качат тяхно собствено изображение на машината с дата база инсталирана върху него, или 
да използват готово – направени, които вече включват оптимизирана инсталация на базата данни. 
За пример Oracle предоставя готова машина с инсталация на Oracle Database 11 g Enterprise Edition 
върху Amazon EC2 и върху Microsoft Azure.

 y База данни като услуга (Database as a service – DbaaS) – някои облачни платформи предлагат вари-
анти за използване на база данни като услуга, без физически да стартира виртуална машина за ба-
зата данни. В тази конфигурация, собствениците на приложенията не трябва да инсталират и да 
поддържат собствена база. Вместо това, доставчика на обслужването на базата поема пълна отго-
ворност за инсталирането и за поддържането й, и собствениците на приложенията плащат на ба-
зата на това колко ползват. например Amazon Web Services доставя три база данни услуги като част 
от тяхното притежание на облака, SimpleDB, a NoSQL key-value store, Amazon Relational Database 
Service, а SQL – базирана база услуга с MySQL интерфейс и DynamoDB. По подобен начин Майкро-
софт предлага Azure SQL Database като част от своята оферта за облака.

Трети вариант е управлявана база данни, хоствана на облака, където базата данни се предлага като 
услуга, но доставчикът на базата данни я хоства и управлява от името на собственика на приложението.

Големи проекти, които включват обработка на големи данни, се реализират изцяло като архитектура, 
ориентирана към услуги (SOA – service oriented architecture). Предимството на комбинацията големи дан-
ни и облак е в основата на модел, който комбинира уеб услуги за работа с данни и услуги за управление 
на големи данни. По този начин информацията, получена от различните източници, се съхранява незави-
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симо в различни бази данни в облака. новият модел предлага сървис ориентирана система
Map Reduce е вграден успешно в голяма част от NoSQL СуБД и предоставя възможност за разпреде-

лена обработка на големи данни. основните фази на модела са три (Фигура 4): адресиране; преразпре-
деляне; обобщаване.

Фигура 4. Модел Мар Reduce

Адресирането служи за разпределение на входната информация като всеки запис се обработва са-
мостоятелно. При адресацията всеки запис получава ключ и стойност. Получената информация се сорти-
ра и преразпределя, за да се достигне до обобщението й.

Колекцията от уеб услуги е в основата на изграждането на разпределена система за работа с разно-
родни източници на данни – големи и структурирани данни. При необходимост облакът може да увели-
чава или намалява използваните ресурси, необходими за изграждането и поддържането на разпределе-
на система от уеб базирани услуги. За управлението на създадената колекция от уеб услуги се грижи цен-
трална уеб услуга, която комуникира с останалите чрез унифицирани команди в стандарт UDDI (Universal 
Description Discovery and Integration) и механизъм за взаимодействие [5].

Постъпването на данни от различни източници активира централната уеб услуга, която „пренасочва“ 
към услуги, носещи отговорност за съответния поток информация. Всяка услуга от колекцията се грижи 
както за съхранението и извличането на данни, така и за уеб услуги от тип актьори, които обслужват пре-
смятането на агрегатни стойности на входните данни. Предварително изчислените агрегати ускоряват из-
вличането на резултатите и осигуряват бърз отговор от всеки поток при поискване. Тази колекция включ-
ва и сървисите за поддръжка на агрегатите.

Разпределението на входните данни подпомага съхранението на поверителни данни в частен облак 
или централен сървър, който може да предложи защитата им. Централната уеб услуга може да осигури и 
данни за анализи за различни софтуерни системи и мобилни приложения. обединението на уеб услуги-
те в клъстер от услуги, подпомага унификацията на достъпа до разнотипни БД.

Предимства на модел от услуги и бази данни върху облачни ресурси
улеснената разработка на нови услуги, функции и възможности, както и намалените разходи за ин-

фраструктура за работа с големи данни, е основно предимство на предложения модел за работа в обла-
ка. общодостъпността на облака позволява споделянето на обобщени резултати и анализи в реално вре-
ме.

Заключение
В образованието облачните технологии осигуряват гъвкава учебна среда, богата на възможности, ре-

сурси и инструменти, съответстваща на потребностите на обучаемите и поставените учебни цели, позво-
ляваща учебни подходи и сценарии, съобразени с водещите парадигми като социален конструктивизъм 
и колаборативно обучение.

Инвестицията в инфраструктура за големи данни може да се намали значително при прилагането на 
комбинация с облачните технологии. Изграждането на разпределена система от големи данни предоста-
вя възможност за създаването на услуги, подобряващи ефективността на приложението им.

облачната технология е модел, който позволява мрежовия достъп до споделени ресурси като интер-
нет мрежи, сървъри и софтуерни приложения с минимално участие или управление от доставчика на ус-
лугата.

С навлизането на този технологичен модел потребителите могат да достъпват тежки по отношение на 
разхода на ресурс приложения чрез леки преносими устройства като мобилни телефони, лаптопи и PDA 
устройства.
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облачните технологии преместват изчислителната мощ и информацията от десктоп компютрите и 
преносимите устройства в мега мощни дата центрове което намалява разходите и формира нов по-гъв-
кав подход за правене на бизнес.

облачните технологии имат много предимства за да бъдат предпочитано ИТ решение за организаци-
ите като най-важното от всички е преминаване към заплащане само на изразходваните ресурси като зна-
чително се намаляват или дори елиминират разходите за инвестициите в ИТ структура.

Като обобщение в синтезиран вариант основните предимства, недостатъци и рискове при използва-
нето на облачни изчисления ще покажа на фиг. 5

Фигура 5. Обобщение в синтезиран вариант основните предимства, недостатъци и рискове 
при използването на облачни изчисления
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