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Европейски облак за отворена наука (EOSC)

q Европейски облак за отворена науки – European Open Science Cloud (EOSC)
q Европейски облак за отворена наука (EOSC) се оформя през 2015 г. като визия на Европейската 

комисия за голяма инфраструктура за подкрепа и развитие на отворената наука и иновациите
q СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ 

И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ: Европейска инициатива за компютърни услуги в 
облак — изграждане на конкурентоспособна икономика в Европа, основана на данни и знания - 2016г.

q Предвижда се EOSC да стане реалност през 2020 г., реализиран във вид на европейска виртуална 
среда, където учените да съхраняват, управляват, анализират и използват повторно данни с научни, 
иновационни и образователни цели. 
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Цели на EOSC
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q Надеждна цифрова платформа за научната общност 
q Безпроблемен достъп до данни и съвместими услуги 
q Възможност за търсене и откриване, управление и анализ на 

данни и повторно използване 
q Федериране на съществуващи 

инфраструктури за данни 
q Високоскоростна връзка за пренос на данни (GEANT)
q Инфраструктури за съхранение и управление

на данни (EUDAT)
q HPC/HTC за обработка на

данни (EGI, PRACE, …)



Цели на EOSC

q Според стратегическия план за изпълнение на EOSC , 
компонентите му имат за цел да „създадат необходимото 
доверие за неговото широко използване от множество големи 
научни общности 

q При изграждането му следва да се спазват възприетите отворени 
стандарти и добри практики
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Ключови елементи

q Ключовите елементи и характеристики за успеха на EOSC са:
q отвореност
q публично финансиране и управление
q ориентираност към науката
q Разнообразие
q географска и институционална разпределеност
q съвместимост и използване на стандарти
q ориентираност към доставяне на услуги
q обществена полза
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Основни линии на действие при изграждане на EOSC

q Архитектура – федерирана инфраструктура, преодоляваща 
разпокъсаността в изследователските инфраструктури.

q Данни – управление и средства, базирани на FAIR принципите. 
Общ език, пресичащ границите между държави и дисциплини.

q Услуги – Достъпни услуги от гледна точка на потребителите. 
Богата среда покриваща широк спектър от изисквания.

q Достъп и интерфейси – лесни механизми за достъп, осигуряващи 
покриването на изискванията за отвореност на данните.

q Правила – Ясни правила за участие на доставчици и потребители.
q Управление – Осигуряване на европейското лидерство в областта 

на наука, базирана на данните
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Структура на управление

q Управителен съвет на EOSC 
Всички 28 страни-членки на ЕС и 10 асоциирани страни са 
представени от делегати, които: 

q одобряват списъка с членове на Изпълнителния съвет,
q определят стратегическата ориентация на EOSC (въз основа на съветите 

на Изпълнителния съвет) и одобряват годишния работен план;
q оценяват напредъка по изграждането и работата на EOSC; 
q осигуряват координацията на съответните страни-членки и инициативите 

на Комисията; 
q обсъждат нови дейности в подкрепа на EOSC, включително с цел

осигуряване на устойчивост в дългосрочен план.
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Структура на управление

q Изпълнителен съвет на EOSC - състои се от 8 представители на 
общоевропейските електронни инфраструктури плюс трима 
независими експерта, номинирани от ЕК, които:
q Предоставят съвети и оказват подкрепа относно стратегията, прилагането, 

мониторинга и отчитането на напредъка по изпълнението на EOSC, както е 
посочено в работния документ за изпълнение на Пътната карта (SIP) на EOSC, 
най-вече под формата на:

q стратегически план за изпълнение и годишни работни планове, както и предложение за 
механизъм за надзор и насочване на изпълнението и за мониторинг и отчитане на 
напредъка;

q правила за участие, по които да се ръководи осигуряването на услуги и план за действие 
(action plan), целящ постигане на съвместимост на научните данни и въвеждане в 
практиката на принципите FAIR.

q Издават препоръки за подходящи механизми и възможни форми на 
управление на EOSC след 2020, включително бизнес модели и начини на 
финансиране и за това как да се разшири потребителската група към публичния
сектор и индустрията.
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Работни групи на EOSC 

q В структурата на управление на EOSC влизат и шест работни 
групи които следват подходи, създадени от научните общности, 
за разрешаване на настоящите предизвикателства пред EOSC. 

q Освен това са създадени и групи по задачи, които до голяма 
степен съответстват на работните групи на EOSC: „Текущо 
състояние, обучение, услуги, разпространение и умения“
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Портал на EOSC 
Портал на EOSC 

q Услуга на EOSC, представляваща уеб портал, който улеснява
достъпа до и използването на ресурсите на EOSC.

q Адрес - https://www.eosc-portal.eu/
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Портал на EOSC

q Каталог и платформа на портала EOSC 
q Интегрирана платформа, която позволява лесен достъп до много услуги

и ресурси за различни научни области, както и интегрирани инструменти
за анализ на данни.

q Лесно намиране на налични услуги чрез търсене
q Играе ролята на пазар (marketplace)
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Дефиниция на EOSC услуги

q Ресурс на EOSC
q Предоставя на потребителите на системата EOSC готови за

използване хардуерни и софтуерни инструменти. 
q Услугите на EOSC се предоставят от доставчик на EOSC услуги в 

съответствие с правилата на EOSC за доставчици на услуги. 
q Услугите на EOSC се одобряват от Комитета за управление на

портфолиото от услуги на EOSC и попълват портфолиото и 
каталога за услуги на EOSC. 
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Пример на услуга

q Страницата на услугата в EOSC представя 
стандартизирана информация, която да 
позволи получаване на достъп
q Описание
q Възможности
q Примери
q Езици
q Достъпност
q Поддръжка
q Фаза 
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Каталог с услуги на EOSC 

q Списък с услуги на EOSC, който може да бъде поискан от 
потребителите на системата на EOSC. 

q Каталогът е част от портфолиото с услуги на EOSC и попълва 
регистъра с услуги на EOSC. 

q Услугите могат да бъдат заявявани от регистрираните 
потребители на EOSC.

q https://marketplace.eosc-portal.eu/
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Портфолио с услуги на EOSC 

q Вътрешен списък с услуги на EOSC, включително тези в процес на 
подготовка, тези, които се поддържат, както и услуги, чиято 
поддръжка е прекратена.

q Разширението на списъка се контролира от Комитета за 
управлението на портфолиото с услуги.

q Интересен за доставчици на услуги, не за потребители.
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Доставчик на услуги на EOSC 

q Доставчик на услуги на EOSC - който управлява и доставя EOSC
услуга.

q Трета страна-доставчик на услуги - Краен потребител на EOSC, 
който разработва и управлява услуга, като разчита на една или 
повече EOSC услуги.

q Правила за участие в EOSC - принципите, дефинирани от
управлението на EOSC, които определят процесите, позволяващи
на даден участник (аctor) да играе ролята на потребител на
системата EOSC. 
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Регистрация в EOSC като потребител и по-нататъшни 
действия

q След натискане на копчето за Login, потребителят може да се 
регистрира със свой академичен акаунт или с акаунт от 
социалните мрежи (напр. Google, ORCID).

q След намиране на желана услуга, потребителят се пренасочва 
към страница, специфична за услугата, откъдето проучва как да 
получи достъп. 

q Услугите са безплатни от гледна точка на крайния потребител
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Заключение

q EOSC е амбициозно начинание, финансирано от ЕК, с цел 
осигуряване на европейско лидерство в науката

q Включва както отворените данни, спазвайки FAIR принципите, 
така и средства и услуги за тяхната мащабна обработка, 
намиране и извличане на нови резултати

q Улеснява колаборацията, повторяемостта и проверяемостта на 
резултатите, увереността в заключенията, предоставяни към 
правителствата за решаване на важни обществени проблеми
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