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Суперкомпютър 

  Суперкомпютър - се нарича компютър, който за 
момента на създаването си притежава най-високите 
показатели на капацитет на обработка на данни и в частност, 

скорост на изчисленията.             

 История на суперкомпютрите - 
Суперкомпютрите се появяват през 1960 г. и са 
проектирани предимно от Сиймор Крей в Control 
Data Corporation (CDC), които са водещи на пазара 
дo 1970 г., когато Крей напуска, за да създаде своя 
собствена компания, Cray Research. Тогава той 
превзема пазара на суперкомпютрите с нови 
разработки, като задържа водещата позиция за пет 
години (1985-1990).  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80


Употреба 
  Суперкомпютрите се използват за решаване на задачи, 

които изискват огромни количества изчисления в секунда. 
Такива са например проблеми от квантовата 
механика, метеорологични прогнози и изследвания 
на климата, моделиране на структури и свойства на 
химични съединения, биологични 
макромолекули, полимери и кристали, криптоанализ, 
физични симулации (например на самолет 
във аеродинамичен тунел, на взривяване на ядрени 
оръжия, на ядрен синтез). 

 Основни потребители на суперкомпютри са големите 
световни университети, научноизследователски 
институти, военните ведомства. 



 В днешно време суперкомпютрите са уникални 
машини, създавани само по поръчка от 
компании като Cray, IBM и Hewlett-Packard, в 
които са се влели много по-малки компютърни 
компании през 1980те, придобити заради техния 
опит. 

 Към ноември 2012 най-бързият суперкомпютър е 
Титан с производителност от 20 петафлопс, 
разположен в Националната лаборатория Оук 
Ридж.  Разработва се и Cray XC30 с изчислителна 
мощ от 100 петафлопс, планиран за първото 
тримесечие на 2013 г. 

 



Суперкомпютър Cray-2 от 1985 г.  



СЪЩНОСТ НА GRID  

 Компютинг - термин, използван за среда, 

където отделния компютър става част 

от  сложна изчислителна система. Терминът се 

среща в съчетания като паралелен компютинг, 

квазифизически компютинг или метакомпютинг 

т. е. там, където на базата на прости компютри 

се строи система от по-високо ниво. 

  



                        Grid-компютинг  

 Нов клас информационна инфраструктура, в която се създава 

безопасен и мащабируем изчислителен механизъм. В състава 

му влизат различни класове компютри, програмно 

осигуряване и мрежово оборудване, свързани в мрежа. 



                                 Grid предпоставки 

 Разработчиците на приложения се ориентират към 
конкретна платформа (Windows NT, Unix, мейнфрейм, 
J2EE или .Net). 

 Такива платформи предлагат разнообразни възможности, но те 
са обвързани с различна семантика и API. 

 Необходими са нови концепции, способни да осигурят достъп 
до приложенията и съвместно използване на ресурси от 
разпределени глобални мрежи, като в същото време поддържат 
обща логика на: 

 Осигуряване на информационната сигурност; 

 Ефективно управление на разпределените ресурси; 

 Координиране на възстановителните процеси след повреди; 

 Откриване на проблеми; 

 Поддържане качеството на предлаганите услуги QoS. 



 Цел на Grid 
Създаване на инфраструктура, базирана на 

създадените компютърни и 

телекомуникационни инфраструктури  и 

осигуряваща възможност за отдалечен достъп 

до разнообразни изчислителни ресурси, 

независимо от местоположението на 

потребителя. 

  

База на Grid 
Програмни технологии, използващи нови 

стандарти и протоколи заедно с известните 

мрежови и Интернет протоколи. 

  



Grid, метод 
Метод използващ разпределени процесорни мощности и 

разпределени системи за съхранение, станал популярен 

благодарение на схеми, позволяващи да се използват 

незаетите изчислителни ресурси, разхвърляни по целия свят 
  

Grid, суперкомпютър  
Виртуален суперкомпютър, в който отдалечени изчислителни 

устройства съвместно образуват мощна обработваща среда. 

  



Grid технологии и  инфраструктура 

 

 Поддържащи съвместно и координирано 
използване на разнородни ресурси в 
динамично разпределени виртуални 
организации; 

 Позволяващи от географско разсредоточени 
компоненти, използвани в различни 
организации, с различни правила за работа да 
се създават виртуални компютърни системи; 

 Способни, съвместно да поддържат 
необходимото ниво на обслужване.  



Изчисления в облак 

 
 Изчисления в облак (на английски: Cloud computing) е 

предоставянето на компютърни (изчислителни) услуги. 

 Това е термин от областта на информационните технологии, 
означаващ използването на споделени ресурси, софтуер и 
информация, като предоставяни на компютри и други 
устройства по мрежа (чрез Интернет). 

 Терминът съвместява понятия  софтуер като услуга (software 
as a service, SaaS),инфраструктура като услуга (infrastructure as 
a service, IaaS), платформа като услуга (platform as a service, 
PaaS) и други съвременни технологии, които под формата 
на онлайн бизнес приложения, достъпни през уеб браузър, 
задоволяват изчислителни потребности докато съхраняват 
софтуера и потребителските данни на свои сървъри. 



 С други думи, понятието се отнася както до софтуерни 
приложения, предоставяни под формата на уеб услуги, така и 
до достъпа до хардуерните и системни ресурси на център за 
данни (data centers), които предлагат тези услуги. 
Всъщност,комбинацията от достъпа до хардуера и софтуера 
на центъра е това, което е прието да се нарича „облак“. 
Смята се, че облакът е метафора за Интернет, тъй като често 
се изобразява така в диаграмите на компютърни мрежи и 
като абстракция на сложната инфраструктура, която стои зад 
него. 

 При този начин на организация и работа на компютърните 
системи, предоставяните на наемателите (tenants) 
компютърни ресурси като процесорно време и компютърна 
памет могат да бъдат оптимално разпределяни и динамично 
увеличавани благодарение на технологии за виртуализация. 



 На самите наематели на облака, явяващи се на свой ред доставчици на 
облачни услуги, се спестява необходимостта да инвестират в 
инфраструктура, да обучават персонал, да закупуват софтуерни 
лицензи и дори да разбират как работят за тях системите в 
облака.Отворените стандарти са критично важни за развитието на 
облачния компютинг и от средите на разработчиците на софтуер с 
отворен код са дошли много от основополагащите технологии в 
областта. 

 Поради огромните ресурси, които са необходими за предоставяне и 
поддръжка на облаци, сравнително малко са компаниите-доставчици на 
облаци, сред които:  

 Amazon (Amazon Web Services),  

 Google (Google AppEngine),  

 Microsoft (Microsoft Azure),  

 Apple iCloud,  

 Salesforce,  

 Sun Microsystems,  

 IBM,  

 Oracle,  

 VMWare,  

 в България (Cloud bg). 



История на термина 

 
 Смята се, че терминът „cloud computing“ е въведен от Ерик 

Шмидт от Google на 9 август 2006 г. на конференция, 
посветена на машините за търсене, на която обяснява един 
възможен подход към софтуера като услуга 
(SaaS).Споменаването му в контекста на Google става 
предпоставка за асоциацията на платформата и 
инфраструктурата като услуга (PaaS/IaaS) с начина, по който 
Google Inc. управляват своите изчислителни центрове и 
инфрастуктура. 

 Съществува мнението, че Шмидт е използвал 
предоставената на конференцията възможност да използва 
израза „cloud computing“ в опит да отвлече вниманието от 
новостартиращия проект на Amazon.com, Amazon Elastic 
Compute Cloud (EC2), чието лансиране е било планирано за 
малко по-късно същия месец (лимитирана публична бета 
версия на EC2 е официално пусната на 25 август 2006). 



 Преди това, през април 2001 година в статия в 

Ню Йорк Таймс на Джон Маркоф се появява 

изразът „cloud of computers“ („облак от 

компютри“). Статията коментира 

платформата Microsoft .NET и отрицателната 

позиция към нея на софтуерния инженер 

Дейвид Уайнър. и използва понятието облак в 

същата светлина, в която то се използва и днес:  





 Източник: Укипедия 


