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Резюме. „Интернет на нещата“ (ІоТ) се определя като следваща индустриална революция. 

Очаква се тя да промени начина по който всички компании, правителства и потребители ще си 
взаимодействат с физическия свят. Звената за пазарни изследвания по света провеждат наблюдения и 
анализират всички компоненти от ІоТ системата, включително нейните устройства, аналитика, 
мрежи и сигурност, инвестирани средства и потенциална възвръщаемост на вложенията. Прогнозите 
са, че до 2020 г. в глобалната мрежа ще бъдат свързани 34 милиарда устройства. С напредъка на 
интернет на нещата органите осигуряващи обществената безопасност ще бъдат „въоръжени“ с 
устройства, които предават информация между отговорните лица на мястото на събитието и 
командните центрове доставяйки полезни данни за ситуацията, статуса на мисията и помощни 
критични решения в реално време. С подходящи за носене по тялото сензори, ще се наблюдават 
важните сигнали и състоянието на отговорни лица. Тези взаимосвързани устройства създават 
множество от уязвими данни, пробив в защитата на които може да доведе до животозастрашаващи 
последици. Затова е важно да има удостоверяване на съответните устройства. Така може да се 
контролира достъпът до обществените мрежи свързани с осигуряване на безопасност. В тази статия 
се предлага обзор на възможностите за облачно-ориентирано многостепенно удостоверяване при 
услуги, адресирани към стабилността и ограничението във времето. Показани са бъдещите насоки в 
проучването и обезопасяването на обществените мрежи за безопасност в среда на устройствата от 
„Интернет на нещата“ и облачното пространство. 
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Abstract: The internet of things (IoT) is lately considered to be the next industrial revolution. It is expected 

that this will be the reason when it comes to experiencing the physical world. Market Research Units conduct 
surveys and analyze some of the eco-calculations, including their data, analytics, mistakes and in-depth queries, 
as well as the authenticity. The projections concerning interconnection of devices show that till 2020 these will 
be about 34 billion. Having in mind the progress of the IoT, public safety authorities will be "armed" with 
devices that transmit information between the persons responsible at the event venue and the mission command 
centers, delivering useful status information, mission development and critical real-time assistive solutions. With 
sensors that are worn on the body, important signals and the status of the responsible actors will be observed. 
These interconnected devices create a multitude of vulnerable data where a breakthrough in security can lead to 
life-threatening consequences. Therefore, it is important to have the devices authenticated. This can control 
access to public safety-related networks. This article provides an overview of cloud-oriented multi-level 
authentication for services addressing stability and time constraints. Future guidance in the study and security 
of public safety networks in the environment of the "Internet of Things" devices and Cloud are shown. 
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