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Сигурен достъп до различни услуги и данни от всякакви устройства



Според Националния институт за стандарти и технологии на 
САЩ (NIST): 

„Облачен компютинг е модел за създаване на ИТ инфраструктури, 
които позволяват удобно и по заявка да се предостави широк 

спектър от настройвани изчислителни ресурси (например 
компютърна мрежа, сървър, системи за съхранение на данни, 

приложения и сервизи), които могат да бъдат разгърнати бързо и с 
минимални усилия от страна на потребителите или облачния 

провайдър“.
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Какво е Cloud Computing

http://www.nist.gov/itl/csd/cloud-110111.cfm


Нов модел технологии, получили названието облачни 
компютърни технологии, като „облакът“ е метафора за интернет
(т. е. технологии и услуги, достъпни през интернет).

 Термин, отнасящ се до модел за използване на ресурси, 
съхранявани на отдалечен сървър, вместо на локално дисково 
пространство. 
 Термин-препратка към концепция за обединяване на изчислителната мощност на 
много компютърни устройства в една обща система. 

 Различни видове услуги (сървърни услуги, архивни/сторидж
услуги, приложение и др.), които са достъпни онлайн.

Какво е Cloud Computing
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Облачни технологии

• Технологичен бизнес модел, чрез който се осигурява 
възможност за мрежови достъп до споделени ресурси като: 

• онлайн компютърни мрежи, 

• сървъри, 

• хранилища за масиви от данни, 

• софтуерни приложения с минимално участие или управление 
от доставчика на услугата и др. 
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Нов

модел

• По същество тези технологии „преместват“ изчислителните мощности и 
информацията от десктоп компютрите и преносимите устройства в 
мощни Data-центрове. 

Desktop Computer       Data Center

• Постига се намаляване на разходите и се формира нов, по-гъвкав 
подход за създаване и използване на информация. 

С други думи, потребителите използват компютърните ресурси в мрежова 
среда. Това може да е както вътрешна офис система, така и по-голяма 

затворена или свободна мрежа от потребители.
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Облачни технологии



Какво включват облачните услуги

• Хостинг на данни

• Приложения

• Комуникации

• Услуги в центрове за данни 

Използват  се 

от всяко устройство, 

навсякъде и 

по всяко време при 

наличие на връзка с интернет,

споделят се ресурси. 
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Ефекти (организациите)

• Разнородни организации (особено бизнес ориентирани) масово 
преструктурират своите ИТ системи от традиционният модел
клиент/сървър към облачен технологичен модел, където всичко се 
предлага като услуга, без значение дали става въпрос за софтуер, 
хардуер или съхраняване на информационни масиви. 

Мрежови модел Клиент/сървър                

Облачен технологичен модел
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Ефекти (потребителите)

• Потребителите могат да използват „тежки“ приложения чрез
„леки“ преносими устройства (мобилни телефони, лаптопи и 
PDA-устройства) с минимален разход на ресурси. 

• Заплащат само изразходваните ресурси, като значително се 
намаляват или дори елиминират разходите за инвестициите 
в ИТ структура. 

• Това е генерална промяна в логиката на архитектурата на 
модерните компютърни системи. 
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• Конвенционалното възприемане за компютрите е, че те са 
устройства, притежаващи лимитирано количество ресурси.

• При достигането на тази граница, потребителят се нуждае от 
скъпо допълнение и инвестиция за набавянето на нови 
ресурси.

Чрез т. нар. облачни технологии се достига до 
виртуализация на процеси и споделяне на ресурси в 
мрежова среда.

Ние сме в нова ИКТ-ера – ерата след-PC.
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От дигитализация към виртуализация



Реални примери

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&ct=1425460811&rver=6.1.6206.0&sa=1&ntprob=-1&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https://mail.live.com/?owa%3D1%26owasuffix%3Dowa/&id=64855&snsc=1&cbcxt=mail
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&ct=1425460811&rver=6.1.6206.0&sa=1&ntprob=-1&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https://mail.live.com/?owa%3D1%26owasuffix%3Dowa/&id=64855&snsc=1&cbcxt=mail


https://www.dropbox.com/

https://cloud.google.com/
Управление чрез 
персонален компютър

http://www.microsoftcloudshow.com/

И други…

https://www.dropbox.com/
https://cloud.google.com/
http://www.microsoftcloudshow.com/


Един имейл адрес (акаунт), чрез който да се 
използват всички облачни услуги на Майкрософт.

Майкрософт акаунт



Създаване на 
Майкрософт акаунт

(Ако все още нямате такъв…)



1. Активирайте например адрес login.live.com

2. Кликнете 
върху
Sign up now

https://signup.live.com/signup.aspx?bk=1425456991&ru=https://login.live.com/login.srf?mkt%3dEN-US%26lc%3d1033%26bk%3d1425456991&uiflavor=web&uaid=0b45c4fb5ffa44fb9b1b9764e9d6a48b&mkt=EN-US&lc=1033&lic=1
https://signup.live.com/signup.aspx?bk=1425456991&ru=https://login.live.com/login.srf?mkt%3dEN-US%26lc%3d1033%26bk%3d1425456991&uiflavor=web&uaid=0b45c4fb5ffa44fb9b1b9764e9d6a48b&mkt=EN-US&lc=1033&lic=1


3. Попълнете 
регистрационната форма

Задължителни полета са:
- Име и фамилия
- Имейл адрес
- Парола 
- Държава
- Рождена дата
- Пол 
- Код за сигурност



4. Кликнете 
върху
Create account

- Можете да си създадете нов имейл 
адрес в outlook.com или в hotmail.com

- Можете да използвате вече съществуващ 
Ваш имейл адрес (например такъв в 
abv.bg, yahoo.com, gmail.com или др.).

Независимо кой вариант ще изберете, 
този имейл адрес ще стане Вашия 
Майкрософт акаунт.

https://signup.live.com/signup.aspx?bk=1425456991&ru=https://login.live.com/login.srf?mkt%3dEN-US%26lc%3d1033%26bk%3d1425456991&uiflavor=web&uaid=0b45c4fb5ffa44fb9b1b9764e9d6a48b&mkt=EN-US&lc=1033&lic=1
https://signup.live.com/signup.aspx?bk=1425456991&ru=https://login.live.com/login.srf?mkt%3dEN-US%26lc%3d1033%26bk%3d1425456991&uiflavor=web&uaid=0b45c4fb5ffa44fb9b1b9764e9d6a48b&mkt=EN-US&lc=1033&lic=1


Ако сте избрали варианта да използвате Ваш съществуващ имейл, ще трябва да го потвърдите.

5. Влезте във Вашата 
поща и в писмото, което 
сте получили от 
Майкрософт, кликнете 
върху бутон Verify



Ако сте избрали варианта да създадете нов акаунт, освен акаунт в Майкрософт, Вие имате и нова 
електронна пощенска кутия (нов имейл адрес).

Managing your 
account



Имате възможност да инсталирате програма Outlook на вашия компютър. 

Можете да 
обедините всичките 
си имейл адреси, за 
да ги управлявате от 
едно място.



Какво е OneDrive?ВЪПРОСОТГОВОРМястото за всичко, което е важно за Вас.

OneDrive







1. Активирайте адрес onedrive.com и кликнете върху 
„Влизане“

2. Въведете Вашия 
Майкрософт акаунт



3. Въведете Вашия акаунт и парола и кликнете върху 
„Влизане“



Бутон за приложения
Чрез този бутон достъпвате всички услуги, които се предоставят към Вашия акаунт.

Преди

Сега



Файлове
Всички файлове, които се съхраняват във Вашия OneDrive.

Скорошни
Последните файлове, които сте 
разглеждали.

Снимки
Вашите снимки.

Споделени
Вашите споделени файлове.



Качване на файлове
„Качване“, после „Файлове“ и изберете файловете от 
Вашия компютър.

Може да качите едновременно няколко файла като ги маркирате при натиснат клавиш Ctrl.

Качване на папка
„Качване“, после „Папка“ и изберете папката от 
Вашия компютър.



Създаване на папка
„Създаване“, после „Папка“ и въведете име 
на новата папка.



Създаване на документ на Word
Кликнете върху „Създаване“, а после върху „Документ на Word“. Отваря се Word Online.



Създаване на документ на Excel
Кликнете върху „Създаване“, а после върху „Работна книга на Excel“. Отваря се Excel Online.



Създаване на документ на PowerPoint
Кликнете върху „Създаване“, а после върху после „Презентация на PowerPoint“. Отваря се PowerPoint Online.



Създаване на Бележник
Щракнете „Създаване“, после „Бележник на OneNote“. Отваря се OneNote Online.

Удобен инструмент за управление на процеси. Може да послужи 
за планиране на дейности и проследяване на тяхното изпълнение.



OneNote Internet Explorer >> Microsoft Edge

Възможност за нанасяне на бележки към съдържание на 
уеб страници. Изображението с бележките може да се 
съхранява в OneNote, да се споделя, да се изрязва и пр.



Вижте повече

553319-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-PROJECT

https://www.microsoft.com/bg-bg/windows/microsoft-edge

https://www.microsoft.com/bg-bg/windows/microsoft-edge


Създаване на Проучване чрез Excel Online
Кликнете върху „Създаване“, а после върху „Проучване на Excel“. Отваря форма за създаване на „проучване“.

Удобен инструмент за управление на процеси. 
Може да послужи за събиране на данни за 
месечна/срочна/годишна отчетност.



Създаване на Проучване
1. Въведете заглавие на проучването.



Създаване на Проучване
2. Ако желаете, въведете описание.



Създаване на Проучване
3. Въведете въпроса, изберете типа отговор, дали е задължително да се отговори или не и (евентуално) отговор по 
подразбиране.

За да добавите още въпроси, кликнете върху „Добавяне на нов въпрос“.



Създаване на Анкета
4. Когато сте готови, кликнете върху „Записване и преглед“.



Използване на Проучване
5. Кликнете върху „Споделяне на проучване“ – генерира се връзка. Всеки, който има тази връзка, може да попълни 
отговори на зададените въпроси.



Използване на проучване
Данните от проучването се записват във Вашия файл, във Вашия OneDrive.



Във всеки процес, който е свързан с управление 
(административен, учебен…), може да се използват 360/24 
облачно базирани услуги (безплатно или с минимални средства):

• Съхраняване на файлове

• Файлова синхронизация

• Споделяне на файлове

• Комуникация 

• Наблюдение

• Проучване

• Обобщаване на данни и информация

• Електронен архив и др.



Вижте например…
https://sway.com
Изисква Майкрософт акаунт

https://sway.com/


Вижте и…
http://www.teacher.bg/office365/


