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Abstract. Internet of Things (IoT) is a modern paradigm referring to 
interconnected things/objects in the global digital network Internet. 
This model differs significantly from the traditional approach of con-
necting computers, laptops and servers to Internet. There is a huge 
variety of connected devices - ranging from sensors and RFID tags 
and mobile phones to data centres and supercomputers. They all 
create, transmit and process digital/digital data in a quantity, variety 
and unimaginable until recently. All this leads to new requirements for 
the means and environment for data processing. The paper presents 
a classification of architectural model, used for data from IoT. They 
are placed in four groups – such of standardization organization, of 
commercial organizations, in respect of Industrial Internet of Things 
and of researchers. A well-known architecture, that distinguishes the 
data path according to the speed of data processing – Lambda Archi-
tecture is also presented. The paper also looks at the most popular 
products, programs and software libraries for big data processing. 
A particular attention is given to the Hadoop software library, which 
allows processing of big sets of data. Other products and tools for 
ETL (Extract, Transform and Load), distributed event streaming, data 
storage, data processing and analytics are also presented. The paper 
describes a simplified architecture, which has been implemented and 
demonstrated to work on a 40-node cluster. Its software comes from 
the open source Hadoop environment. The next tasks and future work 
on this architecture are presented. 

Увод
Появата на интернет на oбектите (Internet of Things 

– IoT, понякога срещан и като интернет на нещата) в 
21-и век продължи и разшири дигиталната революция на 
човечеството, която започна с масовото навлизане на 
персоналните компютри и използването на глобалната 
мрежа интернет. Терминът IoT e въведен от Кевин Аштън 
през 1999 г. по време на презентация за радиочестотни 
идентификатори (RFID) [1]. Времето, когато това съче-
тание става много известно и ползвано от целия свят, 
е десетилетие по-късно. Според една от най-известни-
те фирми в комуникационните технологии – Cisco, това 

става в периода между 2008 и 2009 г., когато броят на 
свързаните в интернет устройства превишава броя на хо-
рата, населяващи Земята [2]. Този интернет на всички 
обекти за много кратко време престана да е предмет на 
футуристични сценарии и започна да се материализира с 
постоянната поява на нови „умни“ (smart) устройства и 
системи. Първи „поумняха“ телефоните, последваха теле-
визори, часовници, домове, градове и всичко, за което 
може да си помисли човек. Това доведе до нови възмож-
ности и приложения в бизнеса, финансите, здравеопазва-
нето, образованието, транспорта, околната среда и всяка 
друга област на човешката дейност. Новите устройства и 
подходи породиха нови предизвикателства и трудности. 
Генерирането на данни и информация започна да ста-
ва с много бързи темпове и в огромни размери. Това 
от своя страна доведе до необходимост от създаване на 
нови системи за приемане, съхраняване и обработка на 
големи данни, защото съществуващите такива до преди 
десетилетие не бяха проектирани да се справят с тях. 
Самият термин големи данни се отнася до комбинацията 
от няколко V-та, характеризиращи особеностите на този 
друг феномен, тясно свързан с ИнО. Сред най-често сре-
щащите се характеристики са обем на данните (Volume), 
скорост на генериране (Velocity), разнообразие (Variety), 
достоверност – наличност и чистота на данните (Veracity) 
и стойност – полезността на данните за приложение/
бизнеса (Value) [3]. В литературата се срещат различни 
бройки V – от 3 до 42 [4]. В тази нова среда и посочените 
нови изисквания е нормално изследователи и проектанти 
да се насочат към разработването на нови архитектури, 
подходи и средства за обработка на големи данни от ИнО.

Архитектурни модели
Интересът към голямото количество приложения на 

интернет на обектите бързо доведе до създаване на архите-
ктурни модели, които да служат за рамка на разработчици-
те. Най-общо могат да се посочат четири групи модели – на 
международни стандартизиращи организации, на търговски 
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компании, за индустриален интернет на обектите (ИИнО) и 
модели от изследователски центрове и групи. 

От моделите на международните стандартизиращи 
организации могат да се посочат тези на ISO/IEC/IEEE [5], 
IEEE [6], Международния съюз по телекомуникации ITU [7] 
и други. От моделите на търговски компании заслужават 
внимание тези на Cisco [8], IBM [9], Intel [10], Microsoft 
[11], Amazon [12] и други. От ИИнО най-често се предста-
вят тези на индустриалния консорциум за ИнО [13] и на 
проекта Arrowhead [14]. Най-много и разнообразни идват 
от изследователските центрове и групи, като някои автори 
сочат над две хиляди изследвания по теми, свързани с ИнО 
архитектури [15]. 

Принципите на Ламбда архитектурата (Lambda 
Architecture), на която са изградени и някои от изброените 
по-горе архитектури, почиват на разделяне на поточни и 
пакетни данни. Това е обща, скалируема архитектура, която 
има за цел да обслужва големи потоци данни и натовар-
вания в различни случаи, включително и с ИнО данни. При 
нея потокът от данни се разклонява на две: а) за бърза, 
„гореща“ обработка (hot path), който обработва данните в 
реално или близо до реално време и б) за обработка на 
пакети от данни (cold path, batch processing), които често 
са в много големи обеми – фиг. 1. 

Фиг. 1. Ламбда архитектура

Основната функция на Ламбда архитектурата е да 
разграничи и подаде на различни модули данните, които 
трябва да се обработят в реално време (бързо постъпващи, 
поточни данни) и данните, които не изискват обработка в 
реално време, но пък имат високи изисквания за памет или 
процесорно време.

Средства за обработка  
на големи данни

В дигиталния свят винаги е имало данни в големи 
размери (примерно исторически данни на фирми, от ме-
теорологични станции, данни за населението по света, в 
биология, фармация и генетика), но с навлизането на ИнО 
и популяризирането на социалните мрежи, платформите на 
Google и Youtube, изискванията за киберсигурност и т.н. 
потокът на милиони и даже милиарди байтове в реално 
време стана ежедневие. Заедно с това се появиха и сред-

ства за обработка на тези данни, като една от най-важните 
характеристики на тези средства е скалируемостта – въз-
можността за обработка и съхранение на все повече данни. 

Когато се говори за средства за обработка на големи 
данни, непременно се започва с Hadoop – най-известното 
име, което се използва от повече от половината от 50-те 
компании в класацията Fortune [16]. Софтуерната библио-
тека в рамките на Hadoop предоставя възможност за раз-
пределена обработката на големи масиви от данни. Това се 
извършва върху клъстери от компютри посредством прости 
модели за програмиране [17]. Паралелната обработка и 
съхранение на данни може да се извършва в сървъри, чий-
то брой може да нараства с увеличението на заданието/
данните. Проектът Hadoop е на фондацията с отворен код 
– Apache, която има над 300 проекта с около 2 петабайта 
изтеглен код [18]. Самият Hadoop е съставен от няколко 
модула, най-важните от които са разпределената файлова 
система HDFS (Hadoop Distributed File System), системата 
за паралелна и разпределена обработка на големи данни 
MapReduce и системата за управление на клъстерите и раз-
пределяне на заданията – YARN.

Други свързани или успешно работещи с Hadoop сис-
теми/проекти са базите данни Cassandra, HBase, Hive и 
Impala; средствата за бърза обработка на данни в Hadoop 
– Spark (подобрява десетки пъти производителността в 
сравнение с MapReduce) и Storm; средствaта за извлича-
не, трансформиране и зареждане на данни NiFi и Talend; 
средствата за работа с машинно обучение и изкуствен ин-
телект – Mahout и Submarine, както и споменатия Spark. 
Когато става въпрос за анализ на запазени и обработени 
данни от системи около и с Hadoop, най-често се визират 
Lumify, Flink и KNIME. Най-популярният и използван брокер 
(програма за разпределение на данните по теми и задачи) 
в тази среда е Kafka.

Тези програми, библиотеки и средства се ползват (или 
са разработени от тях) вече няколко години от компании и 
организации като Yahoo, Alibaba, Twitter, NSA, Spotify, Netflix, 
eBay, Groupon и други. През последните две години в УНСС 
е изграден клъстер с 40 възела за обработка и съхранение 
на данни, всеки от които разполага с по 128 гигабайта 
памет и обща постоянна памет от 4.5 петабайта. На този 
клъстер е разработена и верифицирана успешно базова 
архитектура за големи данни от ИнО със следните компо-
ненти: 1) Блок за извличане и първоначална обработка на 
данни, реализиран с пакета NiFi; 2) Блок за разпределение 
на данните по теми/задачи, реализиран с пакета Kafka; 3) 
Блок за съхранение на данните, реализиран с HDFS Hadoop; 
4) Блок база данни, с който се извършват запитвания и за-
явки, реализиран с Hive (който при необходимост за бърза 
обработка може да бъде заместен с инсталирана база за 
по-бърза обработка – Impala) и 5) Блок за визуализация, 
реализиран с пакета Power BI. Архитектурата на този опро-
стен модел, изграден почти изцяло на пакети с отворен код 
от фондация Apache, е показана на фиг. 2. За разлика от 
Ламбда архитектурата, представената тук архитектурата не 
разграничава първоначално данните за горещ или студен 
поток, а при необходимост от такова разграничение то се 
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извършва в блока „база данни“, където при пакетна обра-
ботка се ползва Hive, а в случаите, когато има изискване 
за бърза обработка на данните, работи базата Impala.

Фиг. 2. Архитектура на система за обработка  
на големи данни от ИнО

Заключение
В статията са класифицирани и представени в най-

общ аспект различните използвани архитектурни модели 
за обработка на големи данни от интернет на обектите. 
Описани са често използваните средства, програмни мо-
дели и библиотечни програми за работа с големи данни, 
създадени и работещи около платформата с отворен код 
Hadoop. Посочени са различните средства, използвани в 
различните етапи на обработка на големи данни от ИнО 
– от приемане през съхранение на данните; извличане на 
данните; трансформиране и зареждане на данните; раз-
пределяне на задачите и темите за обработка, свързани 
с данните; аналитичността. Посочени са и базите данни, 
които работят с неструктурирани, големи обеми от данни.

Представена е опростена архитектура, която е реали-
зирана и е показала своята работоспособност на клъстер 
с 40 възела, където са разположени програмни продукти 
от средата на Hadooop. Следващите задачи и бъдещата 
работа по тази архитектура са свързани с добавяне на 
модули, които могат да извършват машинно обучение, да 
изпълняват програми с изкуствен интелект, както и да се 
проектира и създаде модул за сигурност, който да обхваща 
цялата архитектура. 
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