
Conceptul Cloud
Este un concept modern in domeniul calculatoarelor si informaticii 
si reprezinta un ansamblu distribuit de servicii, aplicatii, acces 
la informatii si stocare date, fara ca utilizatorul sa aiba nevoie 
sa cunoasca amplasarea si configuratia fizica a sistemelor care 
furnizeaza aceste servicii.
Conexiunea permanenta a utilizatorului la Internet a devenit Conexiunea permanenta a utilizatorului la Internet a devenit 
foarte raspândita, astfel încât acum aproape toate resursele 
disponibile se pot plasa în Internet si partaja, uneori chiar între 
utilizatori complet independenti unii de altii: software (programele) si 
datele/informatiile sunt aduse din Internet pe calculatorul utilizatorului 
la cerere (on demand), ca si cum ar fi vorba de servicii publice banale 
precum apa sau energia electrica.
Executarea aplicatiilor de computer online în Internet, si nu pe statia Executarea aplicatiilor de computer online în Internet, si nu pe statia 
de lucru (workstation) proprie, reprezinta o noua schimbare de paradigma, 
urmata a celei din anii 1980, când s-a trecut de la mainframes la conceptul 
client-server. 
Daca interfata pusa la dispozitie de furnizorul (provider) 
de cloud computing este de buna calitate, atunci utilizatorul e eliberat 
de sarcina de a fi un expert în tehnologia si infrastructura folosite. 
De exemplu, el nu mai trebuie sa-si actualizeze software-ul, deoarece De exemplu, el nu mai trebuie sa-si actualizeze software-ul, deoarece 
aceasta se face central, la furnizor.
Cloud computing foloseste noi metode de oferire si consumare a 
serviciilor IT în Internet, servicii care de obicei pot fi dimensionate 
dinamic si care includ resurse virtualizate. Este de fapt doar o posibilitate 
secundara, urmare a usurintei cu care se pot acum accesa toate serverele 
si centrele de calcul interconectate prin intermediul Internetului. 
Furnizorii tipici de cloud computing pun la dispozitie, de exemplu, Furnizorii tipici de cloud computing pun la dispozitie, de exemplu, 
aplicatii comerciale standard; utilizatorul are acces la acestea doar 
prin intermediul unui browser local, deoarece atât aplicatia cât 
si datele proprii ale utilizatorului sunt gazduite în cloud, pe serverul 
furnizorului de servicii. În aceste conditii asigurarea confidentialitatii 
si drepturilor de acces la date în contextul Internetului atotprezent 
joaca un rol primordial.
sursa Wikipedia (https://ro.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing)sursa Wikipedia (https://ro.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing)

Modele de servicii Cloud
1. Infrastructura ca un serviciu (IaaS)
Permite utilizatorului sa ruleze aplicatii software in Cloud 
exact ca si cum le-ar rula de pe propria infrastructura IT.
Companiile ce recurg la acest seviciu platesc doar pt. resursele dorite 
precum: sisteme de operare, spatiu de stocare, memorie, CPU, 
componente de retea, firewall-uri etc.componente de retea, firewall-uri etc.
2. Platforma ca serviciu (PaaS)
Prezinta un set de unelte software necesare dezvoltarii aplicatiilor 
prin Internet. Beneficiarul serviciului nu are control asupra infrastructurii 
din Cloud dar controleaza aplicatiile dezvoltate si aplicatiile gazda 
(precum OS-urile)
3. Software ca serviciu (SaaS)
Consumatorul de serviciu SaaS foloseste aplicatiile din infrastructura Consumatorul de serviciu SaaS foloseste aplicatiile din infrastructura 
cloud prin intermediul unei interfete tip browser. si plateste o taxa pt. 
folosirea aplicatiilor.

Beneficii
1. economice
In locul folosirii unui buget pt. achizitia de calculatoare, echipamente 
de retea, solutii de stocare etc. companiile pot extinde costurile lunare 
doar pt. resursele pe care le folosesc.
Cloud Computing faciliteaza accesul la resurse aproape nelimitate 
de putere de calcul si stocare. Se poate apela la un nr. mare de servere de putere de calcul si stocare. Se poate apela la un nr. mare de servere 
pt. baze de date dar se plateste doar pt. spatiul de stocare utilizat.
Companiile nu trb. sa cumpere hardware redundant si software sau 
solutii de recuperare a datelor in caz de dezastre pe care probabil 
nu le va utiliza niciodata.
2. accesibilitate
Cele mai multe companii au un singur furnizor de internet. Daca acest 
furnizor isi intrerupe serviciul la un moment dat utilizatorii nu mai au furnizor isi intrerupe serviciul la un moment dat utilizatorii nu mai au 
acces la aplicatiile de la distanta.
Cloud computing utilizeaza mai multe conexiuni redundante la Internet.
3 fiabilitate
Politicile de backup si recuperare date , in cazul unui serviciu Cloud, 
pot fi superioare in sensul in care copiile sunt stocate in diverse locatii 
geografice. Mentinerea datelor in cloud devin mai disponibile si mai 
rapid de restaurat decat in cazul mentinerii unui centru de date traditional.rapid de restaurat decat in cazul mentinerii unui centru de date traditional.
4 securitate 
Furnizorii de servicii Cloud au personal specializat in securitate care se 
ocupa numai de acest aspect.
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- Posibilitatea de vizualizare a datelor pe sistemele de operare 
Windows, Linux sau Android;
- Protectie impotriva furtului de informatii;
- Serviciu de functionare continua pentru legatura la internet si sursa 
de energie;
- Serviciu de administrare permanenta a sistemului pe perioada 
contractualacontractuala
- Solutii de achizitii date in regim redundant.
- Eliminarea costurilor cu deplasarile in caz de defect.
- Micsorarea timpului de interventie in caz de defect datorita controlului 
de la distanta.
- Eliminarea contractelor de mentenanta scumpe pentru hardware si 
software in cazul sistemelor SCADA  clasice

- Generarea de rapoarte cu grafice si/sau mesaje;
- Acces la aplicatia SCADA printr-o adresa de tip domeniu sau tip IP.
- Compatibilitate cu alte sisteme de automatizare existente;
- Dezvoltare de text multilimbaj
- Backup-uri periodice pentru bazele de date;
- Interfata utilizator contine elemente grafice, statice si dinamice, 
care oglindesc cat mai fidel imaginea procesului tehnologic.care oglindesc cat mai fidel imaginea procesului tehnologic.
- Evenimentele procesului tehnologic sunt evidentiate prin mesaje in 
timp real cat si prin mesaje istorice.
- Operatorul are posibilitatea selectiei unui interval de timp pentru 
vizualizarea mesajelor cat si pentru tiparirea acestora.
-Selectia datelor se face cu ajutorul unor unelte software deosebite 
in sensul ca sunt foarte usor de folosit.
- Modulul de rapoarte continut genereaza orice tip de raport sub orice - Modulul de rapoarte continut genereaza orice tip de raport sub orice 
forma dorita de client.

Conexiunea dintre dispozitivele programabile si centrul de date 
ScadaCloud se face prin Internet, legatura tip VPN, printr-o criptare 
pe 256 biti tip SSL/TLS, similar cu conturile bancare. 
Pentru conexiunile dintre centrul de date ScadaCloud si interfetele 
client (browser) utilizam la cerere protocol securizat tip HTTPS 
in vederea protejarii informatiilor transmise prin internet.
Caracteristicile de functionare a unei aplicatii SCADA in cloud sunt Caracteristicile de functionare a unei aplicatii SCADA in cloud sunt 
similare cu cele ale aplicatiilor instalate pe calculatoarele de tip 
desktop. Astfel intalnim caracteristicile: baze de date, alarme, grafice, 
rapoarte, securitate etc. Marele avantaj, in cazul ScadaCloud este 
reprezentat de costul redus rezultat din eliminarea achizitiei de hardware 
specializat (servere si infrastructura IT) si licente pentru software specializat.

VPN / SSL

SCADACLOUD - Caracteristici

- Interfata grafica de tip web-form ce poate fi accesata in orice 
moment si de oriunde exista o legatura la internet;
- Accesul la aplicatie se realizeaza doar prin introducerea 
unui nume de utilizator si a unei parole;
- Legatura de date criptata SSL/TLS, similar cu accesul in 
conturile bancare;conturile bancare;
- Ecranele sinoptice pot fi vizualizate cu browsere precum: 
IE, Chrome, Mozilla Firefox, Opera si Safari;
- Legatura cu aproape orice automat programabil 
- Toate datele sunt pastrate in cloud (centrul de date ScadaCloud);
- Vizualizarea starii procesului tehnologic, cu ajutorul interfetelor 
grafice, oricand si oriunde;
- Avertizarea prin SMS / E-MAIL inainte de atingerea unui - Avertizarea prin SMS / E-MAIL inainte de atingerea unui 
parametru critic;
- Analiza evolutiei procesului tehnologic cu ajutorul istoricului de date 
sub forma de grafice si/sau mesaje;

SCADACLOUD - Avantaje

- Eliminarea costului cu achizitia licentelor scumpe pentru software 
specializat in comparatie cu solutiile clasice.
- Eliminarea costului cu achizitia si instalarea cablurilor de date.
- Eliminarea costului cu administrarea aplicatiei.
- Eliminarea costului cu angajarea personalului specializat in IT.
- Eliminarea costului cu angajarea personalului pentru administrarea serverelor.- Eliminarea costului cu angajarea personalului pentru administrarea serverelor.
- Eliminarea costului cu achizitia de servere performante scumpe.
- Eliminarea costului cu achizitia si administrarea programelor antivirus.
- Eliminarea costului cu achizitie de IP fix, legatura la internet 
este de tip standard.
- Acces la aplicatia ScadaCloud din orice locatie si in orice moment 
doar prin introducerea unui nume de utilizator si a unei parole;
- Acces la aplicatia ScadaCloud doar prin intermediul unui browser - Acces la aplicatia ScadaCloud doar prin intermediul unui browser 
utilizat frecvent: IE, Chrome, Mozilla Firefox, Opera si Safari;

SCADACLOUD - Principiu

ScadaCloud este o platforma virtuala de tip SCADA 
(Supervisory control and data acquisition) bazata 
pe un serviciu de tip cloud-computing si este alcatuita dintr-un 
centru de date destinat achizitiei, stocarii, prelucrarii si punerii 
la dispozitie, sub o forma grafica intuitiva de tip WebForms, 
a datelor din procesul tehnologic specific fiecarui client in parte.a datelor din procesul tehnologic specific fiecarui client in parte.
Datele tehnologice de interes sunt achizitionate cu ajutorul unor 
dispozitive programabile, centralizate si puse la dispozitie 
centrului de date ScadaCloud. Mai departe aceste date sunt 
prelucrate si accesate printr-o interfata grafica WebForms prin 
intermediul aplicatiilor de tip browser.



SCADACLOUD - Aplicatii

1. monitorizarea de la distanta a sistemelor de irigatii;
2. monitorizarea de la distanta pentru statiile de epurare si/sau tratare apa;
3. monitorizarea de la distanta a  statiilor de pompare;
4. monitorizarea de la distanta a consumurilor de energie de orice natura;
5. monitorizarea de la distanta a sistemelor fotovoltaice;
6. monitorizarea de la distanta sistemelor sistemele cu sonde de foraj, 6. monitorizarea de la distanta sistemelor sistemele cu sonde de foraj, 
extractie si transport de hidrocarburi;
7. monitorizarea de la distanta a serelor de legume si/sau flori;
8. monitorizarea de la distanta a depozitelor frigorifice;
9. monitorizarea de la distanta a fermelor de eoliene;
10. monitorizarea de la distanta a grupurilor electrogene;
11. monitorizarea de la distanta puturi pentru distribuite apei ;
12. monitorizarea de la distanta consumuri gaze;12. monitorizarea de la distanta consumuri gaze;
13. monitorizare de la distanta pentru laboratoare de incercari fizico chimice 
si biologice
14. monitorizare de la distanta pentru silozuri de seminte, cereale etc.
15. monitorizare de la distanta pentru rafinarii;
16. monitorizare de la distanta in domeniul metalurgic;
etc.
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