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ВСТУП 

 

 

На сьогоднішній день хмарні сервіси стають все більш популярним 

інструментом для керування великими корпораціями, а в нашому випадку це 

система для управління електронною документацією в університеті.  

Документообіг в університеті – це безперервний процес проходження 

документів, що об¢єктивно відображає діяльність самого університету та дає змогу 

оперативно керувати нею. Великий обсяг архівної інформації, довготривалий 

пошук необхідного документу, втрати, дублікати, затримки, пов¢язані з відправкою 

та одержанням, помилки персоналу – це не повний перелік проблем, що виникають 

при неефективній побудові документообігу університету. Все це може гальмувати, 

а в деяких випадках повністю паралізувати роботу установи. Тому ефективним та 

своєчасним вирішенням цієї проблеми є електронний документообіг, який працює 

на єдиній хмарній платформі і це є обов’язковою складовою ефективного 

управління вузу. Документообіг є важливим для правильної організації 

управлінської, навчальної, наукової, методичної, виховної роботи університету. 

Перевага електронного документообігу над традиційним є безперечною, адже 

основною проблемою традиційної технології управління документообігом є 

практична неможливість централізовано відслідкувати рух документів організації. 

Окрім цього, позитивними ознаками електронного документообігу є:  

¾ можливість вміщення в документ, крім тексту, мультимедійних даних;  

¾ можливість використання заздалегідь заготовлених форм;  

¾ висока швидкість передачі інформації за великою кількістю адрес;  

¾ економія паперу; 

¾ висока компактність архіву; 

¾ висока швидкість пошуку і одержання інформації; 

¾ можливість захисту документів від несанкціонованого доступу та 

розмежування прав доступу співробітників до інформації. 
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Для виконання поставленої задачі було прийнято рішення використовувати 

хмарний сервіс для забезпечення потреб університету в документообігу.  

Метою роботи є дослідження і розробка способу модернізації існуючої 

мережі документообігу в університеті, за рахунок впровадження електронного 

документообігу, на базі хмарних технологій. 

Об'єкт дослідження ‒ дослідження використання хмарних технологій. 

Предмет дослідження ‒ системи електронного документообігу на базі 

хмарних технологій. 

Методи дослідження ‒ теорія хмарних технологій, використання додатків та 

методів аналізу даних. 

Новизна результатів. Пропонується механізм кластеризації документів, в 

системі електронного документообігу, на базі мінімізації середньо квадратичної 

похибки розбиття. 

Пропоновані рішення дозволяють підвищити ефективність використання 

системи електронного документообігу за рахунок істотного скорочення обсягу 

збережених даних у разі великої вибірки. 
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1 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСЛУГ, ПЕРЕВАГ НЕДОЛІКІВ ТА ЗАХИСТУ 

ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

1.1 Історія і ключові фактори розвитку 

 

Вперше ідею того, що ми сьогодні називаємо хмарними обчисленнями була 

озвучена J.C.R. Licklider, в 1970 році. В ці роки він був відповідальним за створення 

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Його ідея полягала в тому, 

що кожна людина на землі може біти підключена до мережі, з якої вона буде 

отримувати не тільки дані але і програми. Інший вчений John McCarthy висунув 

ідею про те, що обчислювальні потужності будуть надаватися користувачам у 

вигляді послуги (сервісу). На цьому етапі, розвиток хмарних технологій було 

призупинено до 90-х років, після чого їх розвитку посприяв ряд факторів. 

Розширення пропускної здатності Інтернету, в 90-ті роки не дозволило 

отримати значний стрибок у розвитку в хмарних технологіях, так як практично 

жодна компанія і технології того часу не були готові до цього. Однак сам факт 

прискорення Інтернету дав поштовх швидкому розвитку хмарних обчислень. 

Однією з найбільш значущих подій в даній області була поява Salesforce.com 

в 1999 році. Дана компанія стала першою компанією що надала доступ до свого 

додатку через сайт, по суті ця компанія першою надала своє програмне 

забезпечення за принципом - програмне забезпечення як сервіс (SaaS). 

Наступним кроком стала розробка хмарного веб-сервісу компанією Amazon 

в 2002 році. Даний сервіс дозволяв зберігати, інформацію і робити обчислення. 

У 2006, Amazon запустила сервіс під назвою Elastic Compute cloud, як веб-

сервіс який дозволяв його користувачам запускати свої власні додатки. 

Сервіси Amazon EC2 і Amazon S3 стали першими доступними сервісами 

хмарних обчислень. 

Інша віха в розвитку хмарних обчислень сталася після того, як компанія 

Google створила платформу Google Apps для веб-додатків в бізнес секторі. 
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Значну роль у розвитку хмарних технологій зіграли технології віртуалізації, 

зокрема програмне забезпечення, що дозволяє створювати віртуальну 

інфраструктуру. 

Розвиток апаратного забезпечення сприяв не стільки швидкому зростанню 

хмарних технологій, а й доступності даної технології для малого бізнесу і 

індивідуальних осіб. Що стосується технічного прогресу, то значну роль в цьому 

зіграло створення багатоядерних процесорів і збільшення ємності накопичувачів 

інформації. 

Хмарні обчислення (англ. Cloud computing) - технологія розподіленої 

обробки даних, в якій комп'ютерні ресурси і потужності надаються користувачеві 

як Інтернет-сервіс. Надання користувачеві послуг як Інтернет- сервіс є ключовим. 

Однак під Інтернет-сервісом не варто розуміти доступ до сервісу тільки через 

Інтернет, він може здійснюватися також і через звичайну локальну мережу з 

використанням веб-технологій. 

З визначення та історії видно, що основою для створення і швидкого розвитку 

хмарних обчислювальних систем послужили великі інтернет сервіси, такі як 

Google, Amazon та ін, та технічний прогрес, що по суті говорить про те, що поява 

хмарних обчислень було всього лише справою часу . Розглянемо яким же чином 

розвиток перерахованих вище напрямків дозволив хмарним системам стати 

доступнішими. 

Розвиток багатоядерних процесорів призвів до: 

¾ збільшення продуктивності; 

¾ зменшення розмірів обладнання; 

¾ зменшення експлуатаційних витрат; 

¾ зниження вартості обладнання; 

¾ зниження енергоспоживання хмарної системи. 

Збільшення ємностей носіїв інформації, зниження вартості зберігання 1 Мб 

інформації дозволило безмежно (принаймні так позиціонують себе більшість 

«хмар») збільшити обсяги інформації, що зберігається і знизити вартість 

обслуговування сховищ інформації, значно збільшивши обсяги даних. 
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Розвиток технологій віртуалізації призвів до: 

¾ створення програмного забезпечення що дозволяє створювати віртуальну 

інфраструктуру не залежно від кількості наданих апаратних ресурсів; 

¾ легкого масштабування, нарощування систем; 

¾ зменшення витрат на адміністрування хмарних систем; 

¾ доступності віртуальної інфраструктури через мережу Інтернет. 

¾ Збільшення пропускної спроможності призвело до: 

¾ збільшення швидкості роботи з хмарними системами зокрема віртуальний 

графічний інтерфейс і робота з віртуальними носіями інформації; 

¾ зниження вартості Інтернет трафіку для роботи з великими обсягами 

інформації; 

¾ проникнення хмарних обчислень в маси. 

Всі перераховані вище фактори призвели до підвищення 

конкурентоспроможності хмарних обчислень в ІТ сфері. 

 

1.2 Переваги хмарних обчислень 

 

Доступність - хмари доступні всім, з будь-якої точки, де є Інтернет, з будь-

якого комп'ютера, де є браузер. Це дозволяє користувачам (підприємствам) 

економити на закупівлі високопродуктивних, дорогих комп'ютерів. Також 

співробітники компаній стають більш мобільними так, як можуть отримати доступ 

до свого робочого місця з будь-якої точки земної кулі, використовуючи ноутбук, 

нетбук, планшетник або смартфон. Немає необхідності в купівлі ліцензійного ПО, 

його налаштування і оновлення, ви просто заходите на сервіс і користуєтеся його 

послугами заплативши за фактичне використання. 

Низька вартість - основні чинники що знизили вартість використання хмар: 

¾ зниження витрат на обслуговування віртуальної інфраструктури, викликане 

розвитком технологій віртуалізації, за рахунок чого потрібен менший штат 

для обслуговування всієї ІТ інфраструктури підприємства; 

¾ оплата фактичного використання ресурсів, користувач хмари платить за 
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фактичне використання обчислювальних потужностей хмари, що дозволяє 

йому ефективно розподіляти свої грошові кошти. Це дозволяє користувачам 

(підприємствам) економити на покупці ліцензій до ПО; 

¾ використання хмари на правах оренди дозволяє користувачам знизити 

витрати на закупівлю дорогого устаткування, і зробити акцент на вкладення 

грошових коштів у наладку бізнес процесів підприємства, що в свою чергу 

дозволяє легко почати бізнес; 

¾ розвиток апаратної частини обчислювальних систем, в зв'язку з чим 

зниження вартості обладнання. 

Гнучкість - необмеженість обчислювальних ресурсів (пам'ять, процесор, 

диски), за рахунок використання систем віртуалізації, процес масштабування і 

адміністрування "хмар" стає досить легким завданням, так як «хмара» самостійно 

може надати вам ресурси, які вам необхідні, а ви платите тільки за фактичне їх 

використання. 

Надійність - надійність «хмар», особливо що знаходяться в спеціально 

обладнаних ЦОД, дуже висока так, як такі ЦОД мають резервні джерела живлення, 

охорону, професійних працівників, регулярне резервування даних, високу 

пропускну здатність Інтернет каналу, високу стійкість до DDOS атак. 

Безпека - «хмарні» сервіси мають досить високу безпеку при належному її 

забезпеченні, однак при недбалому ставленні ефект може бути повністю 

протилежним. 

Великі обчислювальні потужності - ви як користувач «хмарної» системи 

можете використовувати всі її обчислювальні можливості, заплативши тільки за 

фактичний час використання. Підприємства можуть використовувати цю 

можливість для аналізу великих обсягів даних. 

 

1.3 Недоліки хмарних обчислень 

 

Постійне підключення до мережі - для отримання доступу до послуг «хмари» 

необхідно постійне з'єднання з мережею Інтернет. Однак у наш час це не такий і 
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великий недолік особливо з приходом технологій стільникового зв'язку 3G і 4G. 

Програмне забезпечення та його кастомізація - є обмеження по ПО яке можна 

розгортати на «хмарах» і надавати його користувачеві. Користувач має обмеження 

в використовуваному ПО і іноді не має можливості налаштувати його під свої 

власні цілі. 

Конфіденційність - конфіденційність даних, що зберігаються на публічних 

«хмарах» в даний час викликає багато суперечок, але в більшості випадків експерти 

сходяться в тому, що не рекомендується зберігати найбільш цінні для компанії 

документи на публічній "хмарі", так як в даний час немає технології яка б 

гарантувала 100% конфіденційність даних, що зберігаються. 

Надійність - що стосується надійності інформації, що зберігається, то з 

упевненістю можна сказати, що якщо ви втратили інформацію збережену в "хмарі", 

то ви її втратили назавжди. 

Безпека - "хмара" сама по собі є досить надійною системою, однак при 

проникненні на нього зловмисник отримує доступ до величезного сховища даних. 

Ще один мінус це використання систем віртуалізації, в яких у якості гіпервізора 

використовуються ядра стандартних ОС такі, як Linux, Windows і ін., Що дозволяє 

використовувати віруси. 

Вартість обладнання - для побудови власної хмари компанії необхідно 

виділити значні матеріальні ресурси, що не вигідно щойно створеним і малим 

компаніям. 

 

1.4 Види послуг що надаються хмарними системами 

 

Що стосується послуг, які надаються, то в даний час концепція хмарних 

обчислень передбачає надання наступних типів послуг своїм користувачам. Що 

стосується послуг, які надаються, то в даний час концепція хмарних обчислень 

передбачає надання наступних типів послуг своїм користувачам. 

Все як послуга (Everything as a Service). При такому виді сервісу 

користувачеві буде надано все, від програмно апаратної частини і до управління 
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бізнес процесами, включаючи взаємодію між користувачами, від користувача 

вимагається тільки наявність доступу в мережу Інтернет. На мій погляд, даний вид 

сервісу це більш загальне поняття по відношенню до нижченаведених послуг, які є 

більш приватними випадками. 

Інфраструктура як послуга (Infrastructure as a service) - це модель 

обслуговування, в межах якої споживачу надається можливість керувати засобами 

обробки та збереження, комунікаційними мережами, та іншими 

фундаментальними обчислювальними ресурсами, на базі яких споживач може 

розгортати та виконувати довільне програмне забезпечення, до складу якого 

можуть входити операційні системи та прикладні програми. Споживач не керує 

фізичною та віртуальною інфраструктурою, що лежить в основі хмари, проте він 

контролює операційні системи, системи збереження, встановлені програми та, 

можливо, має обмежений контроль над деякими мережевими компонентами 

(наприклад, мережевими екранами вузлів), рис1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 – Інфраструктура як послуга 

 

Платформа як послуга (Platform as a service) - модель надання хмарних 

обчислень, при якій споживач отримує доступ до використання інформаційно-

технологічних платформ: операційних систем, систем управління базами даних, 
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зв'язного програмного забезпечення, засобів розробки і тестування розміщених у 

хмарних провайдерах. У цій моделі вся інформаційно-технологічна 

інфраструктура, включаючи обчислювальні мережі, сервери, системи зберігання, 

цілком керується провайдером, ним же визначається набір доступних для 

споживачів видів платформ та набір керованих параметрів платформ, а 

споживачеві надається можливість використовувати платформи, створювати їх 

віртуальні екземпляри, встановлювати, розробляти, тестувати, експлуатувати на 

них прикладне програмне забезпечення, при цьому динамічно змінюючи кількість 

споживаних обчислювальних ресурсів. 

Провайдер хмарної платформи може стягувати плату зі споживачів залежно 

від рівня споживання, тарифікація можлива за часом роботи додатків споживача, 

за обсягом оброблювальних даних і кількості транзакцій над ними, по мережному 

трафіку. Провайдери хмарних платформ досягають економічного ефекту за 

рахунок використання віртуалізації та економії на масштабах, коли з безлічі 

споживачів в один і той же час лише частина з них активно використовує 

обчислювальні ресурси, споживачі - за рахунок відмови від капітальних вкладень в 

інфраструктуру і платформи, розрахованих під пікову потужність і непрофільних 

витрат на безпосереднє обслуговування всього комплексу, рис 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2 - Платформа як послуга 
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Програмне забезпечення як послуга (Software as a service). модель, в якій 

споживачеві надається можливість використання прикладного програмного 

забезпечення провайдера, який працює в хмарної інфраструктурі і доступного з 

різних клієнтських пристроїв або за допомогою тонкого клієнта, наприклад, з 

браузера (наприклад, веб-пошта) або за допомогою інтерфейсу програми. Контроль 

і управління основним фізичної і віртуальної інфраструктурою хмари, в тому числі 

мережі, серверів, операційних систем, зберігання, або навіть індивідуальних 

можливостей додатка (за винятком обмеженого набору призначених для 

користувача налаштувань конфігурації програми) здійснюється хмарним 

провайдером, рис.1.3. 

 

 
Рисунок 1.3 – Програмне забезпечення як послуга 

 

Апаратне забезпечення як послуга (Hardware as a Service). В даному випадку 

користувачеві послуги надається обладнання, на правах оренди яке він може 

використовувати для власних цілей. Даний варіант дозволяє економити на 

обслуговуванні даного обладнання, хоча за своєю суттю мало чим відрізняється від 

виду послуги «Інфраструктура як сервіс» за винятком того що ви маєте голе 

обладнання на основі якого розгортаєте свою власну інфраструктуру з 

використанням найбільш підходящого програмного забезпечення. 
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Робоче місце як послуга (Workplace as a Service). В даному випадку компанія 

використовує хмарні обчислення для організації робочих місць своїх 

співробітників, налаштувавши і встановивши все необхідне програмне 

забезпечення, необхідне для роботи персоналу. 

Дані як послуга (Data as a Service). Основна ідея даного виду послуги полягає 

в тому, що користувачеві надається дисковий простір, яке він може 

використовувати для зберігання великих обсягів інформації. 

Безпека як сервіс (Security as a Service). Даний вид послуги надає можливість 

користувачам швидко розгортати, продукти що дозволяють забезпечити безпечне 

використання веб-технологій, безпеку електронного листування, а також безпеку 

локальної системи, що дозволяє користувачам даного сервісу економити на 

розгортанні та підтримці своєї власної системи безпеки. 

 

1.5 Класифікація хмарних сервісів 

 

В даний час виділяють три категорії «хмар»: публічні, приватні та гібридні. 

Публічна хмара - це найпоширеніша концепція надання хмарних послуг. В 

даному випадку вся ІТ-інфраструктура розміщується у сервіс-провайдера 

(компанії, яка надає сервіс). Такий оператор самостійно закуповує або орендує 

сервери, системи зберігання даних, мережеве обладнання та інші апаратні 

компоненти, оплачує ліцензії на програмне забезпечення, а також підтримує, 

модернізує і оновлює всі системи в міру необхідності. 

При цьому сервіс-провайдер надає хмарні послуги великій кількості 

незалежних замовників, які спільно використовують одну і ту ж ІТ-інфраструктуру, 

що знаходиться під його керуванням і контролем. Компанія-клієнт в свою чергу 

отримує доступ до необхідного обсягу ІТ-ресурсів за певну абонентську плату. 

Вельми наочною тут буде аналогія з популярним нині форматом офісів-

коворкінгів, де клієнту надається в оренду підготовлений і зручний робочій 

простір, але його доводиться ділити з сусідами по поверху, вибирати яких вам не 

доводиться. Величезна популярність концепції публічної хмари в світовому 
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корпоративному середовищі обумовлена серією потужних чинників, які ми 

перерахуємо у відповідності до ступеня важливості, рис 1.4. Абонентом 

пропонованих сервісів може стати будь-яка компанія і індивідуальний користувач. 

 

 
Рисунок 1.4 – Інфраструктура публічної хмари 

 

Вони пропонують легкий і доступний за ціною спосіб розгортання веб-сайтів 

або бізнес-систем, з великими можливостями масштабування, які в інших рішеннях 

були б недоступні. Приклади: онлайн сервіси Amazon EC2 і Simple Storage Service 

(S3), Google Apps / Docs, Salesforce.com, Microsoft Office Web. 

Приватна хмара, на відміну від публічної передбачає, що вся обчислювальна 

інфраструктура знаходиться під повним контролем самої організації. По суті, мова 

йде про гнучку, глибоко віртуалізовану платформу, ресурси якої знаходяться в 

розпорядженні однієї компанії. Фізично ІТ-інфраструктура може розміщуватися як 

в дата-центрі користувача, так і за його межами — конкретне місце розташування 

не дуже важливе. Нерідко трапляється ситуація, коли приватна хмара являє собою 

мережу з декількох корпоративних дата-центрів. 

Приватна хмара має цілий ряд переваг в порівнянні з публічною 

платформою. Наприклад, в загальному випадку вона забезпечує більш високу 

швидкість роботи (оскільки обчислювальні ресурси знаходяться в мережі 
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організації). Це може бути важливо, наприклад, в разі використання потужних 

аналітичних систем або інструментів інженерного моделювання, при роботі з 

професійною графікою і т.д. До того ж приватна хмара, як прийнято вважати, 

забезпечує максимальний рівень кіберзахисту (адже дані не залишають умовний 

внутрішній периметр безпеки). Відзначимо, що це далеко не завжди так, оскільки 

загроз для внутрішньої мережі теж вистачає. Крім того, використання приватного 

хмари може бути пов'язано з деякими законодавчими особливостями, наприклад, 

забороною на перенесення персональних даних в зовнішні дата-центри, рис.1.5. 

 

 
Рисунок 1.5 – Інфрастктура приватних хмар 

 

Ідеальний варіант приватної хмари це хмара розгорнута на території 

організації, що обслуговується і перебуває під контролем її співробітників. 

У багатьох випадках, і останнім часом все частіше, потрібно, щоб в рамках 

однієї ІТ-системи спiвiснували як публічні, так і приватні хмари. Це можливо 

реалізувати в рамках т.з. гібридної хмари, рис.1.6, яка об'єднує переваги обох 

згаданих підходів. Публічна хмара дає гнучкість, приватна — кращий контроль 

ресурсів і високий рівень безпеки. При такій схемі, та частина ІТ-інфраструктури, 

на яку покладено найбільш відповідальні завдання, розміщується в дата-центрі, що 

знаходиться під контролем самої компанії, а менш критичні додатки, можуть бути 
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розгорнуті на потужностях публічних операторів. При цьому ключовою 

особливістю гібридного підходу є те, що вся хмарна інфраструктура функціонує як 

єдина система під загальним централізованим управлінням — в ідеальному 

випадку, у вигляді якогось однорідного віртуального пулу, що дозволяє динамічно 

виділяти ресурси на вимогу в повній відповідності до внутрішніх регламентів 

безпеки і політик доступу. Гібридна хмара особливо актуальна у випадку великих 

компаній, яким за фахом доводиться активно взаємодіяти з великою кількістю 

зовнішніх користувачів. Це можуть бути, наприклад, банки, держструктури, великі 

майданчики онлайн-торгівлі, авіакомпанії і безліч інших організацій. 

 

 
Рисунок 1.6 – Інфраструктура гібридної хмари. 

 

Часто такий тип хмар використовується, коли організація має сезонні періоди 

активності, іншими словами, як тільки внутрішня ІТ-інфраструктура не 

справляється з поточними завданнями, частина потужностей перекидається на 

публічну хмару (наприклад великі обсяги статистичної інформації, які в 

необробленому вигляді не являють цінності для підприємства), а також для 

надання доступу користувачам до ресурсів підприємства (до приватної хмари) 

через публічну хмару. 
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1.6. Розвиток хмарних технологій 

 
За оцінками експертів потенціал хмарних обчислень дуже високий. На 

високому темпі розвитку хмарних технологій можна заробити працюючи в 

наступних напрямках: 

¾ надання послуг хмарних обчислень - дана можливість доступна не всім 

компаніям, оскільки потрібні значні вкладення в побудову і розробку ЦОД. 

¾ розробка ПО для побудови віртуальної інфраструктури - не слід забувати і 

про тих хто буде впроваджувати і налаштовувати це ПО, отже будуть 

потрібні фахівці в цій галузі. 

¾ адміністрування хмар - будуть потрібні фахівці з адміністрування і 

консультування в сфері хмарних обчислень. 

¾ апаратне забезпечення - компанії що займаються розробкою і проектуванням 

апаратного забезпечення для створення «хмар». 

¾ проектування - дана сфера охоплює практично всі перераховані вище сфери 

починаючи від проектування ЦОД і закінчуючи проектуванням програмного 

забезпечення. 

Раніше, щоб розгорнути який-небудь додаток, доводилося купувати і 

налаштовувати власні фізичні сервери. Такий підхід мав велику кількість недоліків, 

наприклад, якщо для нормальної роботи програми йому досить «півтора сервера», 

платити все одно доводилося за два - витрати на утримання і обслуговування 

інфраструктури виявлялися невиправдано високими. 

Сьогодні у нас є такі сервіси, які дозволяють налаштувати віртуальний сервер 

і сховище даних під власні потреби. У цьому випадку витрати залежать від 

необхідної кількості обчислювальних (і інших) ресурсів - ви платите тільки за те, 

що використовуєте. 

Коріння хмарних обчислень сягають високопродуктивних обчислень. У 

гонці країн з нарощування обчислювальної потужності взяли участь навіть такі 

великі компанії, як IBM і HP. «Однак інженери і дослідники швидко зрозуміли, що 

такий підхід погано масштабується, - говорить Прадіп Падала (Pradeep Padala), 
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засновник ContainerX. - Тому почалися пошуки альтернативних способів 

проведення обчислень: почали розроблятися розподілені системи, що поєднують в 

собі потужності величезної кількості комп'ютерів ». 

З'явилися такі академічні проекти, як Condor - це розподілена мережа 

комп'ютерів, розгорнута в університеті Вісконсіна в Мадісоні. На сьогоднішній 

день там встановлено 350 настільних UNIX-станцій, які надають доступ для роботи 

користувачам з усього світу. Були й інші проекти, наприклад distributed.net і 

SETI@home - на той момент ця ідея була інноваційною, та й займатися пошуком 

позаземних цивілізацій теж досить цікаво. 

Потім в моду увійшли грід-обчислення. Визначення грід-обчислень дуже 

близьке до того, що ми називаємо «обчислення як послуга». 

Грід-обчислення (англ. Grid - решітка, мережа) - це форма розподілених 

обчислень, в якій «віртуальний суперкомп'ютер» представлений у вигляді 

кластерів, з'єднаних за допомогою мережі комп'ютерів, що працюють разом для 

виконання величезної кількості завдань (операцій, робіт). Ця технологія 

застосовується для вирішення наукових, математичних задач, що вимагають 

значних обчислювальних ресурсів. Грід- обчислення використовуються також в 

комерційній інфраструктурі для вирішення таких трудомістких завдань, як 

економічне прогнозування, сейсмоаналіз, розробка та вивчення властивостей 

нових ліків. 

Грід з точки зору мережевої організації являє собою узгоджену, відкриту і 

стандартизовану середу, яка забезпечує гнучкий, безпечний, скоординований 

розподіл обчислювальних ресурсів і ресурсів зберігання інформації, які є частиною 

цього середовища, в рамках однієї віртуальної організації. Як приклад можна 

привести Globus Toolkit. 

Одночасно з усім цим, в технічній індустрії, VMware і Xen займалися 

популяризацією віртуалізації, яка дозволяла запускати відразу декілька 

віртуальних машин на одній фізичній машині. Це дало новий поштовх для розвитку 

IT-індустрії, а простота використання привернула увагу стартапів, яким було 

складно купувати і утримувати своє власне обладнання. 
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Нижче зображена класична модель комп'ютерних обчислень, рис.1.7, доступ 

до серверів, додатків і сервісів здійснюється по мережі. 

 

 
Рисунок 1.7 - Класична модель комп'ютерних обчислень 

 

Звернувшись до хмарних обчислень, організація отримує можливість 

налаштовувати інфраструктуру на свій розсуд, витрачаючи на це меншу кількість 

коштів і зусиль. Іншими словами, ця модель спрямована на підвищення 

доступності обчислювальних ресурсів і поєднує в собі п'ять характеристик: 

самообслуговування на вимогу, широка доступність через Інтернет, об'єднання 

ресурсів в пул, здатність до швидкої адаптації і вимірювання показників. 

Самообслуговування означає, що споживачі повинні мати можливість без 

ускладнень і за власним бажанням задіяти (або навпаки відключити) додаткові 

обчислювальні потужності, не контактуючи з персоналом і технікою на стороні 

постачальника послуг. 

Широка доступність означає, що всі можливості, пропоновані 

постачальником доступні через мережу. Робота з ними здійснюється на основі 

стандартних механізмів - це дає можливість використовувати різні клієнтські 

платформи, наприклад мобільні телефони, планшетні і персональні комп'ютери. 
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Свої обчислювальні ресурси постачальник об'єднує в пул, щоб їх можна було 

динамічно перерозподіляти відповідно до потреб користувачів - це так званий 

принцип множинної оренди (Multi-tenancy). Виникає відчуття незалежності від 

місця розташування, коли замовник не знає, де саме знаходяться ресурси, але може 

приймати рішення щодо розташування на абстрактному рівні (країна або регіон). 

Здатність до швидкої адаптації - це можливість швидко масштабувати 

ресурси під потреби замовника. З точки зору клієнта, пропоновані йому 

можливості виглядають необмеженими, якими він може скористатися в будь- який 

момент. 

Хмарні системи автоматично контролюють і оптимізують використання 

ресурсів. Це здійснюється шляхом вимірювання різних параметрів (розмір сховища 

даних, обчислювальна потужність, пропускна здатність). Таким чином, як 

постачальник, так і споживач отримують повну інформацію про обсяг наданих / 

спожитих послуг. 

Що стосується вартості послуг, то процес їх формування може бути досить 

складним, а цінник змінюватися від постачальника до постачальника. Джейсон 

Лемкін (Jason M. Lemkin), партнер SaaStr Ventures, вважає, що якщо ваш продукт 

краще, то не варто соромитися завищувати ціну. 

Якщо ви вводите якусь нову функцію, яка здатна кардинально змінити 

призначений для користувача досвід, то немає нічого поганого в тому, якщо ви 

спробуєте отримати з цього максимальну вигоду. «Якщо ваш продукт в п'ять разів 

серйозніше, ніж у конкурента, то ви можете просити за нього в 5 разів більше», - 

стверджує Джейсон. 

Крім характеристик виділяють ще три моделі обслуговування: програмне 

забезпечення як послуга (SaaS), платформа як послуга (PaaS) та інфраструктура як 

послуга (IaaS). Відрізняються вони ступенем контролю що надається (рис.1.8).  
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Рисунок 1.8 - Три моделі обслуговування клієнта 

 

У випадку з IaaS, клієнт отримує можливість використовувати хмарну 

інфраструктуру на свій розсуд і самостійно управляти ресурсами обробки і 

зберігання, а також мережами. «Користувач може створити віртуальну 

інфраструктуру і змінити її в будь-який момент», - говорить консультант Еван Лейт 

(Ewan Leith). Аутсорсинг став популярним ще в ті часи, коли компанії хотіли 

використовувати комп'ютери, але не хотіли нести витрати по їх утриманню та 

обслуговуванню. З цієї причини ми сьогодні маємо технологію віртуалізації. 

Віртуалізація - це надання набору обчислювальних ресурсів або їх логічного 

об'єднання, абстраговані від апаратної реалізації, тобто одна фізична машина може 

підтримувати кілька віртуальних. Таким чином, фізичні ресурси об'єднуються в 

пул, а гіпервізор виділяє їх віртуальним машинам, на яких запускаються гостьові 

операційні системи. 

Вам не буде потрібно купувати обладнання, не буде потрібно будувати 

власний дата-центр, не буде потрібно наймати системних інженерів, які 

відповідають за обслуговування техніки на фізичному рівні. Дану частину ви 

віддаєте на обслуговування хмарного провайдера. У вашій зоні відповідальності 

залишається управління операційною системою, установка і налаштування 

додатків. 
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Другий шар - це платформа як послуга або PaaS. При переході від моделі IaaS 

до моделі PaaS (Platform as a Service) додатково на сторону хмарного провайдера 

передається управління операційними системами і базами даних. В цьому випадку 

клієнтам не доводиться думати про дисковий простір, який необхідно виділити, і 

розподілі навантаження між серверами. Прикладами PaaS є Google App Engine, 

Heroku і Force.com. 

Програмне забезпечення як послуга (SaaS) - останній рівень хмарних 

обчислень, зазвичай доповнює PaaS. Це програмне забезпечення для кінцевого 

користувача, наприклад, що забезпечує роботу з електронною поштою або текстом. 

Дуже часто воно надається за підпискою. Прикладами SaaS можуть служити 

Google Apps, Salesforce.com і Business Productivity Online Suite від Microsoft. 

Для варіанту SaaS на сторону хмарного провайдера додатково передаються 

питання установки і налаштування додатків, моніторингу, резервного копіювання, 

захищеної передачі в Інтернет - тобто всі завдання. Якщо ви вирішили 

скористатися цією моделлю, то вам навіть не обов'язково тримати в команді 

технічного фахівця, оскільки всім керує постачальник послуг. 

Існує кілька моделей розгортання: приватна хмара, публічна хмара, суспільна 

хмара, гібридна хмара. 

Приватна хмара (private cloud) - це інфраструктура, яка розташовується в 

межах однієї організації. Дана модель розгортання створена з метою задовольнити 

потреби внутрішнього робочого персоналу, забезпечуючи високий рівень безпеки 

даних. Приватна хмара створюється, наприклад, для забезпечення будь-якої 

дочірньої компанії сервісом корпоративної пошти. 

Публічна хмара (public cloud) - це інфраструктура, призначена для вільного 

використання широкою публікою. Цей тип хмари може перебувати у власності, 

наприклад, комерційних, наукових і урядових організацій. 

Однак слово «публічне» зовсім не означає, що дані користувачів доступні 

абсолютно всім - тут як і раніше реалізуються механізми безпеки для контролю 

доступу. Основною перевагою використання публічної хмари є простота настройки 

і низька вартість. Постачальник послуги робить всю роботу, необхідну для 
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створення хмари, а споживач лише налаштовує необхідну кількість ресурсів. 

Громадська хмара (community cloud) має схожі риси з приватною і публічною 

хмарою. Це вид інфраструктури, призначений для використання конкретною 

спільнотою споживачів з організацій, що мають спільні завдання. Громадська 

хмара може управлятися організаціями третьої сторони і існувати як всередині, так 

і поза юрисдикцією власника. В цьому випадку відповідальність за змістом хмари 

перекладається з плечей організацій- членів на всю спільноту повністю. 

Гібридною ж хмарою (hybrid cloud) називають композицію з двох або більше 

типів хмар, які пов'язуються між собою стандартизованими технологіями передачі 

даних. Дуже часто компанії запускають бізнес- критичні програми в приватній 

хмарі, в той час як інші програми працюють в публічній хмарі. 

 

1.7Загрози безпеки в публічній хмарі 

 

Хоча використання публічної хмари пов'язане зі значними фінансовими 

вигодами, воно, як і будь-яка інфраструктура, має свій перелік загроз. Протягом 

декількох років ми спостерігаємо зростання частоти атак на публічні хмари і 

різноманітності використовуваного для цього шкідливого ПО. Зі збільшенням 

інцидентів, пов'язаних з відстеженням вразливостей, веб- додатками і атаками 

методом грубої сили, стає критично важливо сформувати розуміння типів загроз, 

характерних для хмари - завдяки цьому ви зможете створити відповідну всебічну 

стратегію безпеки, щоб захистити вашу систему від атак. 

В публічній хмарі ключ до забезпечення безпеки - чітке розуміння існування 

моделі поділу обов'язків щодо забезпечення безпеки між клієнтом і провайдером 

послуг. Без цього розуміння ви можете перебувати в омані щодо того, що ваш 

провайдер захищає вас, в той час, як відповідальність за певні функції безпеки буде 

насправді лежати на вас. 

Наприклад, ваш сервіс-провайдер несе відповідальність за 100% 

основоположних послуг, таких як обчислювальні потужності, зберігання даних, 

бази даних, мережеві послуги. На рівні мереж ваш сервіс-провайдер несе 
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відповідальність за сегментування мереж, послуги захисту периметра, захист від 

DDOS-атак і спуфінга. Але ви, кінцевий користувач, несете відповідальність за 

виявлення загроз мережі, оповіщення сервіс-провайдера про них і будь-яких інших 

інцидентах (пов'язаних з безпекою). На рівні хоста ви відповідальні за управління 

доступом, оновленнями, зміцнення і моніторинг систем безпеки і аналіз лог-файлів. 

Компоненти вашого веб- додатку - на 100% ваша відповідальність. Щоб зрозуміти 

розмежування відповідальності між вами і вашим провайдером, подивіться на 

графік нижче, рис 1.7. 

 

 
Рисунок 1.7 – Визначення відповідальності користувача та провайдера 

 

Розуміння вашої ролі та ролі вашого хмарного провайдера не тільки 

допоможе вам прийняти найбільш адекватне рішення щодо хмарної 

інфраструктури, завдяки йому, ваша стратегія кібербезпеки почне ефективно та 

економічно захищати ваші дані від небезпеки у хмарі негайно після її 

впровадження. 
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Забезпечте безпеку вашого коду. Безпека коду - на 100% ваша 

відповідальність. По-перше, переконайтеся, що безпека - частина вашого 

життєвого циклу розробки ПО (SDLC, software development lifecycle). Для цього 

сформулюйте список завдань на зразок цього: 

¾ Переконайтеся, що ваш код постійно оновлюється і що ви використовуєте 

останні версії плагінів. 

¾ Використовуйте програмний контроль за швидкістю виконання операцій, 

щоб не стати жертвою ботнету. 

¾ Використовуйте шифрування всюди, де це можливо. 

¾ Тестуйте усі бібліотеки і рішення, в яких задіяні сторонні розробки. 

¾ Будьте в курсі всіх можливих вразливостей продуктів, які ви використовуєте. 

¾ Постійно перевіряйте код після додавання оновлень. 

Створіть політики управління доступом. По-перше, визначте, що входить у 

ваші активи. Як тільки ви складете свій список, визначте ролі і обов'язки, необхідні 

для доступу до активів. По можливості централізуйте аутентифікацію - для 

впровадження аутентифікації почніть з моделі призначення привілеїв. 

Використовуйте методику управління оновленнями. Знову ж, сформулюйте 

список важливих процедур: 

1. Складіть перелік своїх ресурсів. 

2. По можливості, розробіть план по їх стандартизації. 

3. Проведіть дослідження на предмет вразливостей, які можуть вплинути 

на вас. Класифікуйте ризики на основі типів вразливостей і ймовірності їх 

виникнення. 

4. По можливості тестуйте оновлення до їх релізу. 

5. Встановіть розклад регулярних оновлень і не забудьте включити в 

нього сторонні продукти, які вимагають встановлення оновлень вручну. 

Управління логами. Лог файли в даний час виявляються корисні не тільки 

для контролю витрат, вони стають серйозним інструментом забезпечення безпеки. 

Ви можете використовувати дані лог-файлів для відстеження шкідливої активності 

і для проведення розслідувань. Суть процесу перетворення логів в ефективний 



 27 

інструмент забезпечення безпеки полягає в постійному моніторингу, який 

необхідний для пошуку аномальної поведінки. 

Створіть свій набір інструментів для забезпечення безпеки - ви повинні 

ставитися до хмари як до бізнес-мережі. Вам потрібно впровадити всебічну 

стратегію забезпечення безпеки, яка охоплювала б усі зони вашої відповідальності. 

Використовуйте, IP-таблиці, фаєрволи веб-додатків, антивірус, систему виявлення 

вторгнень, шифрування і управління логами. 

Вивчайте нові варіанти забезпечення безпеки і переконайтеся в тому, що 

рішення, які ви використовуєте, оптимальні для вашого бізнесу. 

Будьте в курсі подій - вам потрібно залишатися в курсі всіх вразливостей, які 

можуть виникнути у вашій системі. Сайти, перераховані нижче містять одні з 

кращих матеріалів на цю тему. Ці ресурси можуть допомогти вам бути в курсі 

вразливостей що з'являються і поширюються, експлойтів і атак: 

¾ securityfocus.com; 

¾ www.exploit-db.com; 

¾ seclists.org/fulldisclosure; 

¾ www.securitybloggersnetwork.com; 

¾ www.sans.org; 

¾ www.nist.gov. 

Знайте вашого сервіс-провайдера. І нарешті, з'ясуйте, як саме розподіляється 

відповідальність за безпеку між вами і вашим конкретним провайдером, а також 

що він може запропонувати відносно забезпечення вашої безпеки. Також необхідно 

постійно тестувати систему, щоб переконатися в підтримці високого рівня 

захищеності. 

 

1.8 Загрози хмарних обчислень і методи їх захисту 

 

Центр обробки даних (ЦОД) являє собою сукупність серверів, розміщених на 

одному майданчику з метою підвищення ефективності і захищеності. Безпека 

центрів обробки даних являє собою мережевий і фізичний захист, а також відмово 
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стійкість і надійне електроживлення. В даний час на ринку представлений широкий 

спектр рішень для захисту серверів і ЦОД від різних загроз та підтримки ключових 

характеристик ЦОД, рис. 1.8. Їх об'єднує орієнтованість на вузький спектр 

вирішуваних завдань. Однак спектр цих завдань піддався деякому розширенню 

внаслідок поступового витіснення класичних апаратних систем віртуальними 

платформами. До відомих типів загроз (мережеві атаки, уразливості в додатках 

операційних систем, шкідливе програмне забезпечення) додалися складнощі, 

пов'язані з контролем середовища (гіпервізора), трафіку між гостьовими машинами 

та розмежуванням прав доступу. Розширилися внутрішні питання і політики 

захисту ЦОД, вимоги зовнішніх регуляторів. Робота сучасних ЦОД в ряді галузей 

вимагає закриття технічних питань, а також питань пов'язаних з їх безпекою. 

Фінансові інститути (банки, процесингові центри) підпорядковані ряду стандартів, 

виконання яких закладено на рівні технічних рішень. Проникнення платформ 

віртуалізації досягло того рівня, коли практично всі компанії, що використовують 

ці системи, досить серйозно зайнялися питаннями посилення безпеки в них. 

Відзначимо, що буквально рік тому інтерес був скоріше теоретичний. 

 

 
Рисунок 1.8 - Ключові характеристики ЦОД 
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В сучасних умовах стає все складніше забезпечити захист критично 

важливих для бізнесу систем і додатків. 

Поява віртуалізації стала актуальною причиною масштабної міграції 

більшості систем на віртуальні машини, проте рішення задач забезпечення безпеки, 

пов'язаних з експлуатацією додатків в новому середовищі, вимагає особливого 

підходу. Багато типів загроз достатньо вивчені і для них розроблені засоби захисту, 

проте їх ще потрібно адаптувати для використання в хмарі. 

Контроль і управління хмарами - є проблемою безпеки. Гарантій, що всі 

ресурси хмари пораховані і в ньому немає неконтрольованих віртуальних машин, 

не запущено зайвих процесів і не порушена взаємна конфігурація елементів хмари 

немає. Це високорівневий тип загроз, тому що він пов'язаний з керованістю 

хмарою, як єдиною інформаційною системою і для нього загальний захист 

потрібно будувати індивідуально. Для цього необхідно використовувати модель 

управління ризиками для хмарних інфраструктур. 

В основі забезпечення фізичної безпеки лежить суворий контроль фізичного 

доступу до серверів і мережевої інфраструктури. На відміну від фізичної безпеки, 

мережева безпека в першу чергу являє собою побудову надійної моделі загроз, що 

включає в себе захист від вторгнень і міжмережевий екран. Використання 

брандмауера передбачає роботу фільтра, з метою розмежування внутрішньої 

мережі ЦОД на підмережі з різним рівнем довіри. Це можуть бути окремо сервери, 

доступні з Інтернету або сервери з внутрішніх мереж. 

У хмарних обчисленнях найважливішу роль платформи виконує технологія 

віртуалізації. Для збереження цілісності даних і забезпечення захисту розглянемо 

основні відомі загрози для хмарних обчислень. 

Вимоги до безпеки хмарних обчислень не відрізняються від вимог безпеки до 

центрів обробки даних. Однак, віртуалізація ЦОД і перехід до хмарних середовищ 

призводять до появи нових загроз. 

Доступ через Інтернет до управління обчислювальною потужністю одна з 

ключових характеристик хмарних обчислень. У більшості традиційних ЦОД 
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доступ інженерів до серверів контролюється на фізичному рівні, в хмарних 

середовищах вони працюють через Інтернет. Розмежування контролю доступу та 

забезпечення прозорості змін на системному рівні є одним з головних критеріїв 

захисту. 

Віртуальні машини динамічні. Створити нову машину, зупинити її роботу, 

запустити заново, все це можна зробити за короткий час. Вони клонуються і 

можуть бути переміщені між фізичними серверами. Данна мінливість важко 

впливає на розробку цілісності системи безпеки. Однак, уразливості операційної 

системи або додатків у віртуальному середовищі поширюються безконтрольно і 

часто проявляються після довільного проміжку часу (наприклад, при відновленні з 

резервної копії). У середовищах хмарних обчисленнях важливо надійно 

зафіксувати стан захисту системи, при цьому це не повинно залежати від її стану 

та місця розташування. 

Сервери хмарних обчислень і локальні сервери використовують одні і ті ж 

операційні системи і додатки. Для хмарних систем загроза віддаленого злому або 

зараження шкідливим ПО висока. Ризик для віртуальних систем також високий. 

Паралельні віртуальні машини збільшують «поверхню атаки». Система виявлення 

та запобігання вторгнень повинна бути здатна виявляти шкідливу активність на 

рівні віртуальних машин, незалежно від їх розташування в хмарному середовищі. 

Коли віртуальна машина вимкнена, вона наражається на небезпеку 

зараження. Доступу до сховища образів віртуальних машин через мережу досить. 

На вимкненій віртуальній машині абсолютно неможливо запустити захисне 

програмне забезпечення. В даному випадку повинен бути реалізований захист не 

тільки всередині кожної віртуальної машини, а й на рівні гіпервізора, 

розмежування доступу представлено на, рис. 1.9. 

При використанні хмарних обчислень периметр мережі розмивається або 

зникає. Це призводить до того, що захист менш захищеної частини мережі визначає 

загальний рівень захищеності. 
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Рисунок 1.9 - Схема роботи механізму розмежування доступу 

 

Для розмежування сегментів з різними рівнями довіри в хмарі віртуальні 

машини повинні самі забезпечувати себе захистом, переміщуючи мережевий 

периметр до самої віртуальної машині. Корпоративний firewall - основний 

компонент для впровадження політики IT безпеки і розмежування сегментів 

мережі, не в змозі вплинути на сервери, розміщені в хмарних середовищах. 

 

1.9 Атаки на хмари і рішення по захисту від них 

 

Вразливості операційних систем, модульних компонентів, мережевих 

протоколів та іншого - традиційні загрози, для захисту від яких досить встановити 

межстевой екран, firewall, антивірус і інші компоненти, які вирішують цю 

проблему. При цьому важливо, щоб кошти виділенні на захист ефективно 

працювали в умовах віртуалізації. 

Цей тип атак пов'язаний з багатошаровістю хмари, загальним принципом 

безпеки. Для захисту від функціональних атак для кожної частини хмари необхідно 

використовувати такі засоби захисту: для проксі - ефективний захист від DoS-атак, 

для веб-сервера - контроль цілісності сторінок, для сервера додатків - екран рівня 
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додатків, для СУБД - захист від SQL-ін'єкцій , для системи зберігання даних - 

правильні бекапи (резервне копіювання), розмежування доступу. Окремо кожні з 

цих захисних механізмів вже створені, але вони не зібрані разом для комплексного 

захисту хмари, тому завдання по інтеграції їх в єдину систему потрібно вирішувати 

під час створення хмари. 

Більшість користувачів підключаються до хмари, використовуючи браузер. 

Тут можливі такі атаки, як Cross Site Scripting, «викрадення» паролів, перехоплення 

веб-сесій, «людина посередині» і багато іншого. Єдиний захист від даного виду 

атак є правильна аутентифікація і використання шифрованого з'єднання (SSL) з 

взаємною аутентифікацією. У цій галузі інформаційної безпеки є ще безліч 

невирішених завдань. 

Гіпервізор є одним з ключових елементів віртуальної системи. Основною 

його функцією є поділ ресурсів між віртуальними машинами. Атака на гіпервізор 

може привести до того, що одна віртуальна машина зможе отримати доступ до 

пам'яті і ресурсів іншої. Також вона зможе перехоплювати мережевий трафік, 

відбирати фізичні ресурси і навіть витіснити віртуальну машину з сервера. В якості 

стандартних методів захисту рекомендується застосовувати спеціалізовані 

продукти для віртуальних середовищ, інтеграцію хост-серверів зі службою 

каталогу Active Directory, використання політик складності і обовлення паролів, а 

також стандартизацію процедур доступу до керуючих засобів хост-сервера, 

застосовувати вбудований брандмауер хоста віртуалізації. Також можливе 

відключення таких часто невикористовуваних служб як, наприклад, вебдоступ до 

сервера віртуалізації. 

Велика кількість віртуальних машин, які використовуються в хмарах 

вимагають наявність систем управління, здатних надійно контролювати створення, 

перенесення та утилізацію віртуальних машин. Втручання в систему управління 

може привести до появи віртуальних машин - невидимок, здатних блокувати одні 

віртуальні машини і підставляти інші. 
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1.10 Рішення щодо захисту від загроз безпеки 

 
Шифрування - один з найефективніших способів захисту даних. Провайдер, 

що надає доступ до даних повинен шифрувати інформацію клієнта, що зберігається 

в ЦОД, а також у випадку необхідності, безповоротно видаляти. 

Зашифровані дані при передачі повинні бути доступні тільки після 

аутентифікації. Дані не вийде прочитати або зробити зміни, навіть у випадку 

доступу через ненадійні вузли. Такі технології досить відомі, алгоритми і надійні 

протоколи AES, TLS, IPsec давно використовуються провайдерами. 

Аутентифікації - захист паролем. Для забезпечення більш високої надійності, 

часто вдаються до таких засобів, як токени і сертифікати, рис. 1.10. 

 

 
Рисунок 1.10 - Процес авторизації користувача. 

 

Токени - це компактний пристрій, призначений для забезпечення 

інформаційної безпеки користувача, також використовується для ідентифікації 

його власника, безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів і т. д. 

Як правило, це фізичний пристрій, що використовується для спрощення 

аутентифікації. Також цей термін може належати і до програмних токенів, які 

видаються користувачеві після успішної авторизації і є ключем для доступу до 
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служб. Токени призначені для електронного посвідчення особи (наприклад, 

клієнта, який отримує доступ до банківського рахунку), при цьому вони можуть 

використовуватися як замість пароля, так і разом з ним. У певному сенсі токен - це 

електронний ключ для доступу до чого-небудь. 

Широкої практики набуло використання індивідуальної віртуальної машини 

і віртуальної мережі. Віртуальні мережі повинні бути розгорнуті із застосуванням 

таких технологій, як VPN (Virtual Private Network), VLAN (Virtual Local Area 

Network) і VPLS (Virtual Private LAN Service). Часто провайдери ізолюють дані 

користувачів один від одного за рахунок зміни даних коду в єдиному програмному 

середовищі. Даний підхід має ризики, пов'язані з небезпекою знайти дірку в 

нестандартному коді, що дозволяє отримати доступ до даних. У випадку можливої 

помилки в коді користувач може отримати дані іншого і використати на свій розсуд 

або просто відчути незручності у зв'язку з отриманням непотрібних даних. 

 

1.11Майбутнє хмарних обчислень 

 
В майбутньому хмарні обчислення будуть ставати доступнішими для 

користувачів і компаній. Це буде викликано рядом факторів таких як: 

¾ апаратна віртуалізація - підвищення продуктивності хмарних 

обчислень; 

¾ зниження енергоспоживання апаратного забезпечення - зниження 

енергоспоживання; 

¾ підвищення швидкостей - пропускна здатність мережевого обладнання 

постійно підвищується, що збільшує продуктивність і зменшує кількість 

обладнання при тому ж каналі. 

Сьогодні використання хмарних технологій в будь-яких сферах, від 

зберігання документів простими користувачами, до систем крупного бізнесу - це 

певний компроміс між широкими можливостями з одного боку, і певними 

ризиками з іншого. Зрозуміло, саме так на хмарні обчислення дивляться і з 
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економічної точки зору: баланс між їх очевидною інвестиційною привабливістю та 

фінансовими ризиками подібних вкладень поки не знайдений. 

Втім, незважаючи на це - технології активно розвиваються, а ринок 

неухильно зростає. До 2020 року Forrester Research прогнозує збільшення його 

обсягу до воістину величезної суми - 240 мільярдів доларів. Можна сміливо 

стверджувати, що у хмарних обчислень, велике майбутнє.  

 

1.12 Постачальники хмарних сервісів та методи захисту які вони 

використовують 

 
На сьогоднішній день існує велика кількість постачальників хмарних 

платформ, сховищ і ПО. У зв'язку з цим робляться спроби якимось чином порівняти 

їх між собою. В Інтернеті можна знайти масу оглядів на цю тему. Але через 

різноманіття послуг, що надаються розібратися в тому, хто з них краще, досить 

важко. Саме тому необхідно вибрати кілька основних показників, які можуть 

допомогти при порівнянні, наприклад, ємність, захищеність, простота, 

функціональність, доступність та ін. При цьому, безсумнівно, кожен користувач 

вибирає те чи інше рішення в залежності від необхідності. 

На даний момент основними постачальниками хмарної інфраструктури 

вважаються Amazon, Google і Microsoft. У кожної з компаній є ціла лінійка послуг, 

що надаються. 

Google Drive - хмарне сховище даних, що належить компанії Google, і 

дозволяє користувачам зберігати свої дані на серверах в хмарі і ділитися ними з 

іншими користувачами в Інтернеті. Google Drive відрізняється лаконічним 

інтерфейсом і пропонує встановити зручні програмні клієнти для смартфонів і 

планшетів на базі операційної системи Android, ПК і ноутбуків під управлінням 

операційної системи Windows або MacOS, мобільних пристроїв iPhone і iPad. У 

майбутньому очікується більш тісна інтеграція сховища з операційною системою 

Chrome OS і підтримка Linux. Кожен користувач Google Drive отримує до 15 Гбайт 

вільного простору на всі сервіси Google (в тому числі Gmail і Photos). При цьому 
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він сам може вирішити, скільки саме місця виділити під пошту і який обсяг він сам 

може вирішити, скільки саме місця виділити під пошту і який обсяг залишити під 

важливі файли. Працювати з файлами в Google Drive можна прямо в браузері. 

Google Drive, за потреби, можна перетворити в окрему папку в документах 

смартфона, планшета або ПК, і її вміст буде синхронізуватися автоматично. 

Google Docs - безкоштовний онлайн-офіс, що включає в себе текстовий, 

табличний процесори і сервіс для створення презентацій, а також інтернет-сервіс 

хмарного зберігання файлів з функціями файлообміну. Дозволяє створювати і 

редагувати стандартні документи, таблиці та презентації, а також підтримує 

функції спільної роботи над ними. 

Google App Engine - сервіс хостингу сайтів та web-додатків на серверах 

Google. Безкоштовно надається до 1 Гб дискового простору, 10 Гб вхідного трафіку 

в день, 10 Гб вихідного трафіку в день і 2 000 операцій відправлення електронної 

пошти в день. Додатки, що розгортаються на базі App Engine, повинні бути 

написані на Python, Java або Go. Пропонується набір API для сервісів сховища 

datastore API (BigTable) акаунтів Google, набір API для завантаження даних по 

URL, електронної пошти і т.д. 

Платформа Google конкурує з аналогічними сервісами від Amazon, які 

надають можливість розміщувати файли і веб-програми, використовуючи свою 

інфраструктуру. На відміну від багатьох звичайних розміщень додатків на 

віртуальних машинах, таких як Amazon EC2, платформа App Engine тісно 

інтегрована з додатками і накладає на розробників деякі обмеження. 

Google Cloud S torage - сервіс хостингу файлів, заснований на IaaS. Всі файли, 

які записуються або перезаписувати на сервери, автоматично шифруються по 

алгоритму AES-128. Є конкурентом продукту Amazon S3. 

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - онлайнова веб-служба, 

пропонована Amazon Web Services, що надає можливість для зберігання і 

отримання будь-якого обсягу даних, у будь-який час із будь-якої точки мережі, так 

званий файловий хостинг. У березні 2012 року компанія Nasuni провела досвід, 

протягом якого по черзі передавала масивний об'єм даних (12 Тб) з одного 
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хмарного сервісу в інший. В експерименті брали участь найбільш рейтингові 

хмари: Amazon S3, Windows Azure і Rackspace. На подив дослідників, швидкість 

передачі даних сильно відрізнялася в залежності від того, яка хмара приймала дані. 

Найкращий показник швидкості запису даних виявився у Amazon S3, передача 

даних з двох інших сервісів займала всього 4-5 годин, в той час як передача даних 

в Rackspace зайняла трохи менше тижня, а в Windows Azure - 40 годин. 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) - веб-сервіс, що надає 

обчислювальні потужності в хмарі. Він дає користувачам повний контроль над 

обчислювальними ресурсами, а також доступне середовище для роботи. Amazon 

EC2 дозволяє користувачам створити Amazon Machine Image (AMI), який буде 

містити їх застосування, бібліотеки, дані і пов'язані з ними конфігураційні 

параметри, або використовувати заздалегідь налаштовані шаблони образів для 

роботи Amazon S3. Amazon EC2 надає інструменти для зберігання AMI. Amazon S3 

надає безпечне, надійне і швидке сховище для зберігання образів. 

Microsoft SkyDrive - інтернет-сервіс зберігання файлів з функціями 

файлообміну, створений і керований компанією Microsoft. Сервіс SkyDrive 

дозволяє зберігати до 7 ГБ інформації (або 25 ГБ для користувачів, які мають право 

на безкоштовне оновлення) у вигляді стандартних папок. Користувачі можуть 

переглядати, завантажувати, створювати, редагувати і обмінюватися документами 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint і OneNote) безпосередньо в веб- браузері. 

Присутній віддалений доступ до комп'ютера, який працює під управлінням 

Windows. 

Windows Azure - платформа хмарних сервісів, розроблена Microsoft. Реалізує 

моделі PaaS і IaaS. Платформа надає можливість розробки і виконання програм і 

зберігання даних на серверах, розташованих в розподілених центрах даних. 

Windows Azure Compute - компонент, який реалізує обчислення на платформі 

Windows Azure, надає середовище виконання на основі рольової моделі. 

Windows Azure Storage - компонент сховища, що надає сховище з 

можливістю масштабування. Не має можливості використовувати реляційну 

модель і є альтернативою (або доповнює рішенням) SQL Databases (SQL Azure) - 
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масштабованою «хмарною» версією SQL Server. Windows Azure Fabric - за своїм 

призначенням є контролером і ядром платформи, виконуючи функції моніторингу 

в реальному часі, забезпечення відмовостійкості, виділення потужностей, 

розгортання серверів, віртуальних машин і додатків, балансування навантаження і 

управління обладнанням. 

Платформа Windows Azure має API, побудоване на REST, HTTP і XML, що 

дозволяє розробникам використовувати хмарні сервіси з будь-якою операційною 

системою, пристроями та платформами. 

Нижче розглянуто кілька типових задач і порівнюються їх можливі рішення 

на кожній з платформ - Amazon EC2, Google App Engine, Windows Azure. 

Завдання 1. Необхідно відправити в хмару на обробку локально створений 

додаток; причому додаток, як правило, побудований на базі технологій Java або 

.NET, не повинен змінювати свій зміст в процесі виконання. 

Завдання 2. Необхідно запустити web-додаток, що використовує фонове 

оновлення даних і засоби балансування навантаження. 

Завдання 3. Необхідно виконати в автоматичному режимі, без застосування 

інтерфейсу, з користувачем прикладну обчислювальну задачу з використанням 

методів паралельної обробки. 

Завдання 4. Необхідно запустити в хмарі додаток, який взаємодіє з 

локальною програмою або обмінюється даними з клієнтським ПК. 

Рішення на платформі Amazon, як правило, базуються на тому, що локальний 

комп'ютер розглядається як сервер, що входить до складу загального ЦОД, і 

вносяться необхідні зміни в конфігурацію, або необхідно створити кілька 

віртуальних машин в залежності від необхідного рівня масштабування. 

На інших вищезазначених платформах використовують спеціальні засоби 

динамічного масштабування, скриптові програми, безліч різних API. 

Частина з них вельми зручні, в інших випадках необхідно докладати чимало 

зусиль для істотної або навіть майже повної переробки вихідної програми. 

API (програмний інтерфейс додатка, інтерфейс прикладного програмування) 

(англ. Application programming interface) - опис способів (набір класів, процедур, 
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функцій, структур або констант), якими одна комп'ютерна програма може 

взаємодіяти з іншою програмою. 

Зазвичай входить в опис будь-якого інтернет-протоколу, програмного 

каркаса (фреймворка) або стандарту викликів функцій операційної системи. Часто 

реалізується окремою програмною бібліотекою або сервісом операційної системи. 

Використовується програмістами при написанні різних додатків. 

API визначає функціональність, яку надає програма (модуль, бібліотека), при 

цьому API дозволяє абстрагуватися від того, як саме ця функціональність 

реалізована. Якщо програму (модуль, бібліотеку) розглядати як чорний ящик, то 

API - це безліч «ручок», які доступні користувачеві даного ящика і які він може 

крутити і смикати. Програмні компоненти взаємодіють один з одним за допомогою 

API. При цьому зазвичай компоненти утворюють ієрархію - високорівневі 

компоненти використовують API низькорівневих компонентів, а ті, в свою чергу, 

використовують API ще більш низькорівневих компонентів. За таким принципом 

побудовані протоколи передачі даних через Інтернет. Стандартний стек протоколів 

(мережева модель OSI) містить 7 рівнів (від фізичного рівня передачі біт до рівня 

протоколів програм, подібних протоколів HTTP і IMAP). Кожен рівень 

користується функціональністю попереднього ( «нижчого») рівня передачі даних і, 

в свою чергу, надає потрібну функціональність наступному («вищерозміщеному») 

рівню. API бібліотеки функцій і класів включає в себе опис сигнатур і семантики 

функцій. 

Практично всі операційні системи (UNIX, Windows, OS X і т.д.) мають API, 

за допомогою якого програмісти можуть створювати додатки для цієї операційної 

системи. Головний API операційних систем - це безліч системних викликів. В 

індустрії програмного забезпечення загальні стандартні API для стандартної 

функціональності грають важливу роль, так як вони гарантують, що всі програми, 

які використовують загальний API, будуть працювати однаково добре або хоча б 

типовим звичним чином. У випадку API графічних інтерфейсів - це означає, що 

програми будуть мати схожий користувальницький інтерфейс, що полегшує 

процес освоєння нових програмних продуктів. 



 40 

SSL - криптографічний протокол, який забезпечує встановлення безпечного 

з'єднання між клієнтом і сервером. SSL спочатку розроблений компанією Netscape 

Communications. Згодом на підставі протоколу SSL 3.0 був розроблений і 

прийнятий стандарт RFC, що отримав ім'я TLS. 

Протокол забезпечує конфіденційність обміну даними між клієнтом і 

сервером, що використовують TCP/IP, причому для шифрування використовується 

асиметричний алгоритм з відкритим ключем. При шифруванні з відкритим ключем 

використовується два ключі, причому будь- який з них може використовуватися 

для шифрування повідомлення. Тим самим, якщо використовується один ключ для 

шифрування, то відповідно для розшифрування потрібно використовувати інший 

ключ. У такій ситуації можна отримувати захищені повідомлення, публікуючи 

відкритий ключ, і зберігаючи в таємниці секретний ключ. 

При використанні SSL-протоколу інформація передається в закодованому 

вигляді по HTTPS і розшифрувати її можна тільки за допомогою спеціального 

ключа на відміну від звичного протоколу HTTP. Для роботи SSL-протоколу 

потрібно, щоб на сервері був встановлений SSL- сертифікат. 

SSL-сертифікат - це свого роду унікальний цифровий підпис вашого сайту. 

Такий сертифікат потрібен, в першу чергу, банкам, платіжним системам і іншим 

організаціям, що працюють з персональними даними, для захисту транзакцій і 

запобігання несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації. 

SSL-сертифікат містить наступну інформацію: 

¾ доменне ім'я, на яке оформлено SSL-сертифікат; 

¾ юридична особа, яка володіє сертифікатом; 

¾ фізичне місцезнаходження власника сертифіката (місто, країна); 

¾ термін дії сертифіката; 

¾ реквізити компанії-постачальника SSL-сертіфікатa. 

SSL-Сертифікат підтверджує, що домен належить реальній компанії і що 

його власник має право користуватися секретним ключем на законних підставах. 

Advanced Encryption Standard (AES) — симетричний алгоритм блочного 

шифрування (розмір блока 128 біт, ключ 128/192/256 біт), фіналіст конкурсу AES і 
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прийнятий як американський стандарт шифрування урядом США. Державний 

інститут стандартів і технологій (англ. National Institute of Standards and Technology, 

NIST) США опублікував попередню специфікацію AES 26 жовтня 2001 року, після 

п'ятилітньої підготовки. 26 травня 2002 року AES оголошено стандартом 

шифрування. Станом на 2009 рік AES є одним із найпоширеніших алгоритмів 

симетричного шифрування. Через фіксований розмір блоку AES оперує із масивом 

4*4 байт, що називається станом (версії алгоритму із більшим розміром блоку 

мають додаткові колонки). 

RSA (абревіатура від прізвищ Rivest, Shamir та Adleman) — криптографічний 

алгоритм з відкритим ключем, що базується на обчислювальній складності задачі 

факторизації великих цілих чисел. 

RSA став першим алгоритмом такого типу, придатним і для шифрування, і 

для цифрового підпису. 

Алгоритм RSA складається з 4 етапів: генерації ключів, шифрування, 

розшифрування та розповсюдження ключів. 

Безпека алгоритму RSA побудована на принципі складності факторизації 

цілих чисел. Алгоритм використовує два ключі — відкритий 

(public) і секретний (private), разом відкритий і відповідний йому секретний 

ключі утворюють пари ключів (keypair). Відкритий ключ не потрібно зберігати в 

таємниці, він використовується для шифрування даних. Якщо повідомлення було 

зашифровано відкритим ключем, то розшифрувати його можна тільки відповідним 

секретним ключем. Систему RSA використовують для захисту програмного 

забезпечення та у схемах цифрового підпису. Зокрема, її використовують у 

відкритій системі шифрування PGP. 

Через низьку швидкість шифрування (близько 30 кбіт/сек при 512 бітному 

ключі на процесорі 2 ГГц), повідомлення звичайно шифрують за допомогою 

продуктивніших симетричних алгоритмів з випадковим ключем (сеансовий ключ), 

а за допомогою RSA шифрують лише цей ключ. 

Криптосистема RSA використана у різних продуктах, на різних платформах 

і у багатьох галузях. Криптосистема RSA вбудована в комерційні продукти, число 
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яких постійно зростає. Також її використовують операційні системи Microsoft, 

Apple, Sun і Novell. В апаратному виконанні RSA алгоритм застосований в 

захищених телефонах, на мережних платах Ethernet, на смарт-картах, широко 

використовується в криптографічному обладнанні. Крім того, алгоритм входить до 

складу всіх основних протоколів для захищених комунікацій Internet, в тому числі 

SSL також використаний в багатьох установах, наприклад, в урядових службах, у 

більшості корпорацій, в державних лабораторіях і університетах. На осінь 2000 

року технології з застосуванням алгоритму RSA були ліцензовані понад 700 

компаніями в усьому світі. 

Майже всі (приблизно 90%) із постачальників хмарних сервісів надають 

користувачам наступні послуги безкоштовно: 

¾ Безкоштовний обсяг сховища - 2 і більше ГБ. 

¾ Автоматична синхронізація даних, котрі зберігаються між кожним 

пристроєм, які мають підключення до хмарного сервісу. Відпадає необхідність у 

використанні зовнішнього пристрою (CD / DVD-накопичувачі, Flash-диск) для 

того, щоб перенести дані на інший пристрій (планшет, смартфон, ПК, ноутбук і 

т.д.). При підключенні пристрою до мережі Інтернет, актуальна версія даних буде 

автоматично завантажена на. Завдяки цій функції користувач економить багато 

часу - можна швидко продовжити роботу над поточним завданням, змінивши місце 

знаходження та обладнання. 

¾ Забезпечується безпека даних, що зберігаються у "хмарі". Весь трафік 

що йде між клієнтом і "хмарою" піддається шифруванню (використовується, як 

мінімум, протокол SSL, а в деяких випадках RSA + AES), що дуже сильно 

ускладнює перегляд інформації, що передається сторонніми особами. Тому рівень 

безпеки роботи з даними вище, ніж, наприклад, при використанні звичайного листа 

по електронній пошті. Деякі сервіси хмарного зберігання (SpiderOak, Wuala) 

надають шифрування даних не лише при передачі, але і при зберіганні в "хмарі". 

¾ Надання можливості публічного доступу через Інтернет до матеріалів, 

що зберігаються в хмарі, для будь-якої людини. Досить відправити колезі 

посилання на потрібний файл, щоб він зміг ознайомитися, наприклад, з 
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результатами вчорашньої наради або новими матеріалами поточного проекту. 

¾ Надійність даних що зберігаються. Постачальники хмарних рішень при 

зберіганні даних на своїх сервісах використовують надмірність, що саме по собі 

гарантує надійність. Додатково до цього, на будь-якому з пристроїв, що підключені 

до "хмари", зберігається, як мінімум одна актуальна копія даних. 

 

1.13 Порівняння хмарних сервісів для зберігання даних 

 

Як було відзначено раніше, існує достатня кількість онлайн-сервісів 

зберігання даних. Для зручності вибору характеристики найпопулярніших з цих 

сервісів зведені в табл. 1.1  
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Таблиця 1.1 - Характеристики хмарних сервісів 

Назва Безкош-

товний 

об'єм, ГБ 

Шифру-

вання 

даних 

Операційні 

системи які 

підтри-

муються 

Зага-

льний 

доступ 

Колек-

тивна 

робота 

Постача-

льник 

послуги 

Drop 

box 

2 SSL, 

AES256 

Windows, 

Mac OS, 

Linux, 

Android, iOS 

Так Ні Dropbox 

Inc 

Spider 

Oak 

2 RSA2048, 

AES256 

Windows, 

Mac OS, 

Linux, 

Android, iOS 

Так Ні SpiderOak 

Inc 

One 

Drive 

5 SSL, 

AES128 

Windows, 

Mac OS, 

Android, iOS 

Так Так Microsoft 

Box 10 SSL, 

AES256 

Windows, 

Android, 

BlackBerry, 

iOS, 

WebOS, 

Windows 

Phone 

Так Так Box 

Яндекс 

Диск 

10 Інформація 

відсутня 

Windows, 

Linux, iOS 

Android, 

Так Ні Яндекс 
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Критерієм вибору тих сервісів, які потрапили в порівняльну таблицю, була в 

тому числі мінімізація вартості ліцензії, тому що це є важливим фактором при 

виборі хмарних послуг в економічному суспільстві. Тому в табл 1.1 включені дані 

тільки про безкоштовні сервіси тих чи інших постачальників послуг. 

Підводячи підсумки короткого порівняння "хмарних" сервісів зберігання 

даних, можна зробити наступні висновки: 

¾ будь-які сучасні онлайн-сервіси пропонують достатню кількість 

дискового простору для зберігання документів і матеріалів користувача; 

¾ майже всі сервіси підтримують сучасні алгоритми шифрування при 

передачі даних; 

¾ якщо необхідна конфіденційність зберігання даних, то найвищий 

рівень захисту при передачі і зберіганні інформації в хмарі забезпечує SpiderOak 

(шифрування даних відбувається на клієнтському пристрої); 

¾ для спільної роботи над документами і електронними таблицями 

прекрасно підійде сервіс Box. 

 

1.14 Підвищення ефективності захисту хмарних сервісів 

 
Сьогодні явище кіберзлочинності несе в собі загрозу як для компаній, 

урядових організацій так і для простих користувачів в тому числі в умовах хмарних 

обчислень. Хакерські атаки реалізуються різними способами: це і шкідливе ПО, 

ботнети, віруси й інші можливості вторгнень для атак. У той час як інженери в 

області безпеки інформаційних технологій поки недостатньо вивчили надійність 

хмарних структур і їх здатність витримувати хакерські атаки, а також здатність 

відновлюватися після успішно проведених кібератак. 

Більше половини порушень безпеки залишаються невідомими через те, що 

не налагоджений обмін інформацією про потенційні загрози між компаніями. 

Крім загроз з боку вірусів і шкідливих програм існують різні види мережевих 

атак, зокрема DDos-атаки ( "розподілена відмова в обслуговуванні"). DDoS-атаки є 

спробами вивести з ладу мережеві сервіси організацій шляхом генерації 
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підвищеного трафіку в системі з різних джерел. Кіберзлочинці влаштовують 

лавинную атаку на конкретні мережі, навантажуючи їх трафіком або направляючи 

численні запити, які повністю паралізують роботу мережі. Згідно з результатами 

останнього дослідження компанії Ponemon Institute, ІТ-фахівці оцінюють DDoS-

атаки як серйозну небезпеку, а в США вони вважаються проблемою номер один. 

Наприклад, у випадку з хмарним сервісом, що надається компанією Amazon, атаки 

такого типу не відразу можна розрізнити. Це відбувається тому, що збільшений 

трафік, навпаки, приносить прибуток постачальнику хмарних послуг, оскільки 

система тарифікації влаштована таким чином, що кошти списуються за обсяги 

завантажених матеріалів. На жаль, страждають компанії і приватні особи, яким 

доводиться в прямому сенсі розплачуватися за подібного роду кібератаки на хмарні 

сервіси. 

Проте більше половини порушень безпеки залишаються невідомими через 

те, що не налагоджений обмін інформацією про потенційні загрози між 

компаніями. Щоб ефективно протистояти сучасним загрозам і забезпечити захист 

даних, підприємства повинні докласти спільних зусиль для організації такого 

обміну. Виникає необхідність у використанні технологій, в основі яких лежить збір 

даних з унікальної глобальної мережі сенсорів виявлення загроз і поширення цієї 

інформації по шлюзах безпеки в усьому світі. Таким чином, актуалізована 

інформація про загрози передається безпосередньо на шлюзи клієнтів, дозволяючи 

своєчасно вживати заходів безпеки проти нових загроз. 

Крім цього для безпеки хмарних середовищ необхідно використовувати 

комплексні рішення, а не розрізнені елементи технологій безпеки, які 

застосовуються на робочих станціях. Найкраща можливість для реалізації такого 

захисту - це міжмережеві екрани нового покоління, що представляють собою не 

тільки стандартний функціонал брандмауера і VPN, але включають також нові 

технології, такі як безпечний віддалений доступ, в тому числі з мобільних 

пристроїв, розширена ідентифікація користувачів, DLP, контроль додатків , 

фільтрація URL, антибот і антивіруси, де все це управляється з єдиної консолі. 
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На даний момент активно розробляються рішення для забезпечення 

безпекинового покоління, що відповідають сучасним вимогам ринку, в тому числі 

таким, як хмарні обчислення. Саме завдяки створенню багаторівневої системи 

захисту можна буде нейтралізувати численні загрози і вберегти підприємства, 

компанії та урядові організації від новітніх технологій кібератак. 

Одним із варіантів підвищення захищеності хмарних технологій може стати 

спільна робота постачальників хмарних послуг над єдиним відкритим стандартом 

створення та забезпечення надійної роботи і захисту хмарних систем. Завдяки 

такому стандарту кожен зміг би створити власну хмару яка забезпечила б широкий 

функціонал для користувача та мала б надійний всебічний захист від загроз. 
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2 ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МЕРЕЖ ДЛЯ СИСТЕМИ 

ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ 

 
 

2.1 Призначення системи електронного документообігу 

 
На думку галузевих аналітиків, електронний документообіг включає: 

створення документів, їхню обробку, передачу, збереження, вивід інформації, що 

циркулює в організації чи підприємстві, на основі використання комп'ютерних 

мереж. Під керуванням електронним документообігом у загальному випадку 

прийнято розуміти організацію руху документів між підрозділами підприємства 

або організації, групами користувачів чи окремих користувачів. При цьому, під 

рухом документів мається на увазі не їхнє фізичне переміщення, а передача прав 

на їхнє застосування із повідомленням конкретних користувачів і контролем за 

їхнім виконанням. 

ІDC у такий спосіб визначає поняття СЕД (маючи у вигляді EDMS - Electronic 

Document Management Systems): "СЕД забезпечують процес створення, керування, 

доступу і розповсюдження великих обсягів документів у комп'ютерних мережах, а 

також забезпечують контроль над потоками документів в організації. Часто ці 

документи зберігаються в спеціальних сховищах або в ієрархії файлової системи. 

Типи файлів, що, як правило, підтримують СЕД, включають: текстові документи, 

зображення, електронні таблиці, аудіо дані, відео дані і Web-документи. До 

загальних можливостей СЕД відносяться: створення документів, керування 

доступом, конвертація даних і забезпечення безпеки даних". 

Головне призначення СЕД - це організація збереження електронних 

документів, а також роботи з ними (зокрема , їхнього пошуку як по атрибутах, так 

і по змісту). У СЕД повинні автоматично відслідковуватися зміни в документах, 

терміни виконання документів, рух документів, а також контролюватися всі їхні 

версії і підверсії. Комплексна СЕД повинна охоплювати весь цикл діловодства 

підприємства чи організації - від постановки завдання на створення документа до 

його списання в архів, забезпечувати централізоване збереження документів у 
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будь-яких форматах, у тому числі, складних композиційних документів. СЕД 

повинні поєднувати розрізнені потоки документів територіально віддалених 

підприємств у єдину систему. Вони повинні забезпечувати гнучке керування 

документами як за допомогою жорсткого визначення маршрутів руху, так і шляхом 

вільної маршрутизації документів. У СЕД повинне бути реалізоване тверде 

розмежування доступу користувачів до різних документів у залежності від їхньої 

компетенції, займаної посади і призначених їм повноважень. Крім того, СЕД 

повинна настроюватися на існуючу організаційно-штатну структуру і систему 

діловодства підприємства, а також інтегруватися з існуючими корпоративними 

системами. 

Основними користувачами СЕД є великі державні організації, підприємства, 

банки, великі промислові підприємства і всі інші структури, чия діяльність 

супроводжується великим обсягом створюваних, оброблюваних і збережених 

документів. 

 

2.2 Особливості системи електронного документообігу 

 
СЕД працюють, переважно, на базі розподілених архітектур і 

використовують різноманітні комбінації технологій збору, індексування, 

збереження, пошуку і перегляду електронних документів. У більшості СЕД 

реалізована ієрархічна система збереження документів (за принципом "шафа 

/папка"). Кожен документ міститься в папку, що, у свою чергу, знаходиться на 

полиці і т.д. Кількість рівнів вкладення при збереженні документів не обмежений. 

Той самий документ може входити до складу декількох папок і полиць за рахунок 

застосування механізму посилань (вихідний документ у цьому випадку 

залишається незмінним і зберігається на місці, визначеному адміністратором СЕД). 

У ряді СЕД реалізовані ще більш могутні можливості збереження за рахунок 

організації зв'язків між документами (ці зв'язки можна встановлювати і редагувати 

в графічному виді). 



 50 

Будь-якому документові в СЕД властивий певний набір атрибутів(наприклад, 

його назва, автор документа, час його створення й ін.). Набір атрибутів може 

змінюватися від одного типу документа до іншого (у межах одного типу 

документів він зберігається незмінним). У СЕД атрибути документа зберігаються 

в реляційній базі даних. Для кожного типу документів за допомогою візуальних 

засобів створюється шаблон картки, де в зрозумілому графічному вигляді 

представлені найменування атрибутів документа. При введенні документа в СЕД 

береться необхідний шаблон і заповнюється картка (заносяться значення 

атрибутів). Після заповнення картка виявляється зв'язаною із самим документом. 

Деякі галузеві аналітики навіть вважають, що СЕД цілком можуть стати 

основою корпоративної інформаційної системи підприємства чи організації. 

СЕД працюють, переважно, на базі розподілених архітектур і використовують 

різноманітні комбінації технологій збору, індексування, збереження, пошуку і 

перегляду електронних документів. У більшості випадків, серверна частина СЕД 

складається з наступних логічних компонентів (які можуть розташовуватися як на 

одному, так і на декількох серверах): 

¾ Сховища атрибутів документів (карток); 

¾ сховища документів; 

¾ сервісів повнотекстової індексації. 

Під сховищем документів звичайно розуміється сховище вмісту документів. 

Сховище атрибутів і сховище документів часто поєднують під загальною назвою 

"архів документів". Слід зазначити, що великими перевагами СЕД є збереження 

документів у вихідному форматі й автоматичне розпізнавання безлічі форматів 

файлів. 

Останнім часом все більшу популярність здобуває збереження документів 

разом з атрибутами в базі даних. Такий підхід має свої переваги і недоліки. 

Перевагою є значне підвищення безпеки доступу до документів, а основним 

недоліком - низька ефективність роботи з документами при великому обсязі 

збереженої інформації. При даному підході також потрібне використання могутніх 

серверів з великими обсягами оперативної пам'яті і жорстких дисків. Крім того, у 
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випадку збою бази даних відновити документи, що зберігалися в ній, буде дуже 

непросто. 

 

2.3 Особливості маршрутизації документів 

 
Модулі СЕД, що відповідають за документообіг, прийнято називати 

модулями маршрутизації документів. У загальному випадку використовуються 

поняття "вільної" і "твердої" маршрутизації документів. При "вільній" 

маршрутизації будь-який користувач, що бере участь у документообігу, може за 

своїм розсудом змінити існуючий маршрут проходження документів (або задати 

новий маршрут). При "твердій " маршрутизації маршрути проходження документів 

строго регламентовані, і користувачі не мають права їх змінювати. Однак при 

"твердій " маршрутизації можуть оброблятися логічні операції, коли маршрут 

змінюється при виконанні яких-небудь аздалегідь заданих умов (наприклад, 

відправленню документа керівництву при перевищенні конкретним користувачем 

своїх посадових повноважень). 

 

2.3 Розмежування доступу 

 
У СЕД реалізовані надійні засоби розмежування повноважень і контролю за 

доступом до документів. У більшості випадків з їхньою допомогою визначаються 

наступні види доступу (набір повноважень, що задаються, залежить від конкретної 

СЕД): 

¾ Повний контроль над документом; 

¾ право редагувати, але не знищувати документ; 

¾ право створювати нові версії документа, але не редагувати його ; 

¾ право анотувати документ, але не редагувати його і не створювати нові 

версії; 

¾ право читати документ, але не редагувати його ; 

¾ право доступу до картки, але не до вмісту документа; 
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¾ повна відсутність прав доступу до документа (під час роботи із СЕД 

кожна дія користувача протоколюється, і, таким чином, вся історія його роботи з 

документами може бути легко проконтрольована). 

 

2.4 Відстеження версій і підверсій документів 

 

При одночасній роботі із документом відразу декількох користувачів 

(особливо, якщо його необхідно погоджувати в різних інстанціях) дуже зручною 

функцією СЕД є використання версій і підверсій документа. Припустимо, 

виконавець створив першу версію документа і передав її на розгляд наступному 

користувачеві. Другий користувач змінив документ і створив на його основі вже 

нову версію. Потім він передав свою версію документа в наступну інстанцію 

третьому користувачеві, що створив уже третю версію. Через певний час, 

ознайомившись із зауваженнями і виправленнями, перший виконавець документа 

вирішує допрацювати вихідну версію і на її основі створює підверсію першої версії 

документа. Достоїнством СЕД є реалізована в них можливість автоматичного 

відстеження версій і підверсій документів (користувачі завжди можуть визначити, 

яка саме версія документа є найбільш актуальною один по одному або часові 

їхнього створення). 

 

2.5 Анотування документів 

 

При організації групової роботи над документами досить корисна 

можливість їхнього анотування. Тому що в деяких випадках користувачі 

позбавлені права на внесення яких-небудь змін у документ у процесі його 

узгодження, то вони можуть скористатися з можливості його анотування. У 

більшості СЕД анотування реалізується за рахунок включення в картку документа 

атрибута для анотації і передачі користувачам прав на редагування такого поля 

картки. Але таке рішення не завжди прийнятне (особливо при анотуванні 

графічного документа). У зв'язку з цим, у деяких СЕД існує так називана функція 
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"червоного олівця", за допомогою якої можна графічно вказати недоліки на самому 

зображенні. 

 

2.6 Переваги використання СЕД 

 

За даними Forrester Research, 38% компаній зі списку Fortune 500 вважають 

що придбання сучасної СЕД є критично важливим для успішного ведення їхнього 

бізнесу. Відповідно до думки галузевих аналітиків (таких думок, що відрізняються 

у визначених моментах одна від одної, існує досить велика кількість) користь для 

корпоративних користувачів при впровадженні СЕД досить значуща. Наприклад, 

за даними Sіemens Busіness Servіces, при використанні СЕД: 

¾ Продуктивність праці персоналу збільшується на 20-25%; 

¾ Вартість архівного збереження електронних документів на 80%, що 

нижче в порівнянні із вартістю збереження паперових архівів. 

Прийнято також вважати, що при впровадженні СЕД здобуваються тактичні 

і стратегічні вигоди. Тактичні вигоди визначаються скороченням витрат при 

впровадженні СЕД, зв'язаним із: звільненням фізичного місця для збереження 

документів; зменшенням витрат на копіювання і доставку документів у паперовому 

вигляді; зниженням витрат на персонал і устаткування та ін. До стратегічного 

відносяться переваги, зв'язані з підвищенням ефективності роботи підприємства 

або організації. До таких переваг можна віднести: поява можливості колективної 

роботи над документами (що неможливо при паперовому діловодстві); Значне 

прискорення пошуку і вибірки документів (по різних атрибутах); підвищення 

безпеки інформації за рахунок того, що робота в СЕД з незареєстрованної робочої 

станції неможлива, а кожному користувачеві СЕД призначаються свої 

повноваження доступу до інформації; підвищення схоронності документів і 

зручності їхнього збереження, тому що вони зберігаються в електронному виді на 

сервері; поліпшення контролю за виконанням документів. 
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2.7 Очікувані результати впровадження 
 

Забезпечення більш ефективного керування документами за рахунок 

автоматичного контролю виконання, прозорості діяльності організації на всіх 

рівнях. 

Підтримка ефективного накопичення, керування і доступу до інформації і 

знань. Забезпечення кадрової гнучкості за рахунок більшої формалізації діяльності 

кожного співробітника і можливості збереження всієї передісторії його діяльності. 

Усунення дублювання і багаторазового перетворення інформації. 

Забезпечення чіткої авторизації доступу до комерційної інформації, за 

рахунок чого підвищується персональна відповідальність співробітників за 

виконані дії строго в рамках наданих повноважень. 

Протоколювання діяльності підприємства в цілому (внутрішні службові 

розслідування, аналіз діяльності підрозділів, виявлення «гарячих точок» у 

діяльності). 

Оптимізація бізнес-процесів і автоматизація механізму їхнього виконання і 

контролю. 

Виключення або максимально можливе скорочення обороту паперових 

документів на підприємстві. Економія ресурсів за рахунок скорочення витрат на 

керування потоками документів в організації. 

Виключення необхідності чи істотне спрощення і здешевлення збереження 

паперових документів за рахунок наявності оперативного електронного архіву. 

Єдиний інформаційний простір Рішення з автоматизації діловодства та 

контролю виконання документів надає можливість територіально розгалуженому 

підприємству «Головне підприємство - Районні управління» функціонувати в 

єдиному інформаційному просторі. Це забезпечується створенням в підприємстві 

актуальної центральної бази даних, яка оперативно оновлюється інформацією з баз 

даних управлінь.Кожен документ чи об`єкт вводиться в систему один раз і після 

збереження стає доступним всім іншим підсистемам. 
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Створення електронного архіву. Створення довготривалого збереження 

документів та управління електронним архівом, враховуючи процедури списання, 

та знищення документів. Створення надійного єдиного сховища для документів і 

знань, до якого працівники та клієнти фірми мали б зручний доступ звідусіль та у 

будь-який час. Забезпечення атрибутивного та повнотекстового пошуку. 

Можливість настроювати кожним користувачем індивідуально результати пошуку. 

Забезпечення миттєвого доступу до інформації із різних репозиторіїв за допомогою 

єдиного запиту. Одне запитання "прозоро" адресується до сховищ документів 

Word/Excel/PowerPoint, файлових систем, Microsoft Exchange, Lotus Notes, SQL-баз 

даних та іnternet/intranet, повністю зберігаючи при цьому розмежування прав 

доступу. 
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3 ПОБУДОВА СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
 

3.1 Аналіз предметної області 

 

На сьогоднішній день хмарні сервіси стають все більш популярним 

інструментом для керування великими корпораціями, а в нашому випадку це 

система для управління електронною документацією в університеті.  

Документообіг в університеті – це безперервний процес проходження 

документів, що об¢єктивно відображає діяльність самого університету та дає змогу 

оперативно керувати нею. Великий обсяг архівної інформації, довготривалий 

пошук необхідного документу, втрати, дублікати, затримки, пов¢язані з відправкою 

та одержанням, помилки персоналу – це не повний перелік проблем, що виникають 

при неефективній побудові документообігу університету. Все це може гальмувати, 

а в деяких випадках повністю паралізувати роботу установи. Тому ефективним та 

своєчасним вирішенням цієї проблеми є електронний документообіг, який працює 

на єдиній хмарній платформі і це є обов’язковою складовою ефективного 

управління вузу. Документообіг є важливим для правильної організації 

управлінської, навчальної, наукової, методичної, виховної роботи університету. 

Перевага електронного документообігу над традиційним є безперечною, адже 

основною проблемою традиційної технології управління документообігом є 

практична неможливість централізовано відслідкувати рух документів організації. 

Окрім цього, позитивними ознаками електронного документообігу є:  

¾ можливість вміщення в документ, крім тексту, мультимедійних даних;  

¾ можливість використання заздалегідь заготовлених форм;  

¾ висока швидкість передачі інформації за великою кількістю адрес;  

¾ економія паперу; 

¾ висока компактність архіву; 

¾ висока швидкість пошуку і одержання інформації; 
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¾ можливість захисту документів від несанкціонованого доступу та 

розмежування прав доступу співробітників до інформації. 

Для виконання поставленої задачі було прийнято рішення використовувати 

хмарний сервіс для забезпечення потреб університету в документообігу.  

 

3.2 Використання сервісів та методів інтелектуального аналізу даних 

 
Для інтелектуального аналізу даних я використовую сервіс RapidMiner та 

метод Text mining. 

RapidMiner - це програмна платформа для обробки даних, розроблена 

однойменною компанією, яка є інтегрованою середовищем для підготовки даних, 

машинного навчання, глибокого навчання, аналізу тексту і прогнозної аналітики, 

рис 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Приклад використання RapidMiner 

 

Початкова версія була розроблена в 2001 році групою Штучного Інтелекту 

технологічного ініверсітета в Дортмунді (Artificial Intelligence Unit of Dortmund 

University of Technology). 
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Починаючи з 2004 року вихідні коди RapidMiner-а доступні на SourceForge. 

RapidMiner може працювати і як окремий додаток, і як «інтелектуальний 

двигун», вбудований в інші програми, включаючи комерційні. 

Додатками RapidMiner-а можуть бути як дослідні (модельні), так і прикладні 

(реальні) завдання інтелектуального аналізу даних, включаючи аналіз тексту (text 

mining), аналіз мультимедіа (multimedia mining), аналіз потоків даних (data stream 

mining). 

Функціональні можливості: 

¾ RapidMiner надає більше 400 операторів для всіх найбільш відомих 

методів машинного навчання, включаючи введення і виведення, попередню 

обробку даних і візуалізацію; 

¾ rapidMiner інтегрує в себе оператори WEKA; 

¾ є вбудована мова сценаріїв, що дозволяє виконувати масивні серії 

експериментів; 

¾ концепція багаторівневого представлення даних (multi-layered data 

view) забезпечує ефективну і прозору роботу з даними; 

¾ графічна підсистема забезпечує багатовимірну візуалізацію даних і 

моделей; 

¾ є покроковий підручник, що включає популярний вступ в машинне 

навчання і інтелектуальний аналіз даних. 

Реалізація та технології: 

¾ Програмне забезпечення написано цілком на Java, тому працює у всіх 

основних операційних системах; 

¾ для уявлення експериментів як суперпозиций операторів 

застосовується мова XML; 

¾ вбудовування в інші додатки здійснюється за допомогою Java API; 

¾ підтримуються механізми плагінів (plugin) і розширень (extension). 

Text mining - це окремий випадок data mining для текстової інформації; 

нагадаємо, що основною метою інтелектуального аналізу текстів є перетворення 

неструктурованих текстових даних в придатний для подальшої роботи набір 
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структурованих даних в зручному для машинної обробки вигляді. Тобто, за 

допомогою методів text mining ми можемо витягувати знання з величезного масиву 

інформації, позбавленої зрозумілою для комп'ютера структури. 

Очевидно, що, як відгалуження інтелектуального аналізу даних, напрямок 

спочатку взяло на озброєння такі класичні методи як класифікація і кластеризація, 

однак цими методами технологічний інструментарій text mining далеко не 

обмежується. Далі ми розповімо читачам про власні методи інтелектуального 

аналізу текстів - витяг феноменів / понять (feature (information) extraction), відповідь 

на запити (question answering), тематичне індексування (thematic indexing) і пошук 

за ключовими словами (keyword searching). 

Витяг понять в text mining мається на увазі технологія поліпшення якості 

класифікації, кластеризації та пошуку шляхом вилучення з тексту якихось нових 

понять. Взагалі кажучи, витяг понять - різновид інформаційного пошуку в 

текстовому масиві, написаному на природній мові. 

Типовий випадок застосування цього методу text mining - коли необхідно 

скласти базу даних корисної інформації з набору документів на природній мові. 

Зрозуміло, що доцільно було б використовувати методи природної обробки мови, 

розраховані на вузький набір тем; як ми вже писали в разі сентимент-аналізу (англ. 

sentiment analysis), маються на увазі статистичні методи, які використовують 

машинне навчання. Типовими подзадачами технології є: 

¾ Витяг так званих сутностей - іменованих елементів, таких як імена, 

назви, позначення самого різного штибу; в общем-то, це і є основна подзадача 

вилучення понять; 

¾ пошук кореференцій (зв'язків, що належать одному і тому ж об'єкту); 

¾ витяг термінології - знаходження ключових слів і словосполучень; 

¾ автореферірованіе - термін, що позначає виділення з тексту смисловий, 

оціночної, емотивної та ін. Інформації. 

Як «навчити» систему не тільки розуміти питання на природній мові, а й 

видавати зрозумілий людині відповідь? Цим займається великий підрозділ text 

mining, що носить назву question answering (відповідь на запити); відомі цілі 
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системи, побудовані на принципах цієї технології (як приклад - «Допомога» в 

Windows). Алгоритм роботи виглядає так: 

¾ пошук інформації в документі для відбору тих частин тексту, які 

потенційно можуть містити відповідь. 

¾ фільтрація фраз, схожих на очікувану відповідь. На цьому етапі все 

залежить від питання: наприклад, якщо він починається зі слова «де», фільтр 

виділить, зокрема, фрази, де містяться географічні назви. 

¾ пошук правильної відповіді. За допомогою допоміжних методів 

виводиться відповідь на запит. 

Тематичне індексування - привласнення документів / запитам тематичних 

індексів, що відображають певні атрибути їх класифікації (за принципом 

бібліотечних каталогів). З розвитком напрямок набуло значення процесу 

своєрідного «перекладу» описів документів / запитів з природної мови на 

формалізований, коли ці описи є переліки ключових слів і словосполучень, що 

відображають їх тематичний зміст. Така форма отримала назву пошукового образу 

описів; при цьому пошуковий образ запиту являє собою логічну конструкцію, де 

слова і словосполучення з'єднані за допомогою логічних і синтаксичних 

операторів. 

Пошук за ключовими словами цей метод text mining, по суті, використовує 

результати тематичного індексування для пошуку документів, що відповідають 

зазначеним вимогам, зокрема, містять зазначені користувачем ключові слова. 

Ключове слово в text mining визначається як набір слів, що відбивають і що 

представляють вміст тексту. Існує безліч лінгвістичних і математичних методів, що 

дозволяють знаходити ключові слова; найбільш поширений з них - аналіз частоти 

появи слів в тексті. 

 

3.3 Використання системи електронного документообігу за принципом 

споживання хмарної послуги 
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Використання СЕД за принципом споживання хмарної послуги виправдано 

в більшості випадків: нівелювання капітальних витрат на впровадження системи і 

витрат на її технічну підтримку. Вважається, що в більшості випадків великі 

підприємства можуть потенційно заощадити понад 50% витрат на інфраструктуру 

та управління в порівнянні з впровадженням традиційної СЕД:  

¾ економія коштів на оновлення парку ІТ-обладнання;  

¾ вартість права власності при використанні хмарного рішення можна 

розглядати як невеликий щомісячний внесок, а не об’ємні капіталовкладення; 

¾ зниження фінансових ризиків, за допомогою розрахунку прогнозної 

вартості споживання послуги під час планування бюджетів;  

¾ гнучкість споживання потужностей з використанням принципу pay as 

you go; 

¾ оплата того обсягу послуги, який був спожитий. Можливість зміни 

даного обсягу здійснюється за допомогою веб-інтерфейсу; 

¾ поновлення хмарних продуктів здійснює провайдер послуг, завдяки 

чому знижуються ризики накладень версій продуктів і програмного збою; 

¾ відмовостійкість, яка забезпечується потужними дата-центрами з 

подвійним резервуванням, гарантованим охолодженням і електропостачанням як 

майданчиків для хмарних продуктів.  

При покупці хмарних послуг зазвичай вкладається договір SLA з 

провайдером, в якому вказується доступність сервісу і час простою в рік для 

проведення технічних робіт, за порушення умов якого з боку провайдера, можна 

отримати компенсацію за недоступність послуги; – необхідність у системі з 

кількох взаємозалежних модулів різних програм реалізується дешевше і якісніше 

за допомогою хмарних послуг провайдера; – короткий період впровадження 

програми – замовник має можливість користуватися програмою вже в період 

тестової експлуатації. 
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3.4 Використання кластеризації документів в системі електронного 

документообігу 

 
Одна з першочергових (а ще і найпростіших, але важливих) завдань аналізу 

даних, отриманих з системи електронного документообігу - це побудова кластерної 

моделі даних. Кластерний аналіз являє собою розбиття бази даних на кластери - 

групи подібних елементів - і має широке коло застосування. В цілому, з 

урахуванням обсягів документів, які обробляють системи документообігу, вміння 

системи розбивати документи на кластери буде корисно перед застосуванням будь-

яких алгоритмів машинного навчання в ній. Кластеризація буде корисна для 

спрощення рішення таких задач, як пошук дублікатів, пошук близьких/схожих 

документів та інше. А також дозволить побудувати алгоритм для більш точного 

передбачення атрибутів документів. Найбільш очевидні варіанти практичного 

застосування результатів кластеризації - це автоматична класифікація (або 

тегування) нових документів. 

 

3.5 Впровадження системи електронного документообігу та 

кластеризація документів на базі мінімізації середньо квадратичної похибки 

розбиття 

 
В університеті є два види документної інформації – структурована і 

неструктурована. Між тим є велика кількість структурованої інформації, 

створення, опрацювання і передавання якої забезпечують корпоративні 

інформаційні системи. В університеті це такі сервіси: «Деканат», «Навчальні 

плани», «Дистанційне навчання» «Міжнародні проекти» тощо. Ці системи 

забезпечують створення та опрацювання інформації про контингент студентів, 

їхню успішність, навчальні програми, електронне методичне забезпечення тощо. 

Робота в хмарі цікава тим, що можна працювати з неструктурованою інформацією, 

як описано вище, і бути впевненим у тому, що вся інформація буде структурована 

та опрацьована з математичною точністю за допомогою інтелектуального аналізу 

даних. Процес обробки інформації відбувається за допомогою безкоштовного 
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сервісу RapidMiner, де підприємствам легко масштабувати дані, створювати 

прогнозуючі моделі та впроваджувати аналіз в дію в будь-який бізнес-процес, який 

відбувається в університеті. Назвемо документообіг в університеті бізнеспроцесом, 

який необхідно масштабувати та розгорнути у вищому навчальному закладі. Для 

цього потрібно описати ці бізнес-процеси з математичної точки зору. Одним з 

методів інтелектуального аналізу даних є TextMining. Це набір технологій і 

методів, призначених для добування інформації з текстів. Основна мета – дати 

аналітику можливість працювати з великими обсягами вихідних даних за рахунок 

автоматизації процесу вилучення потрібної інформації. Технологія ефективного 

аналізу тексту здатна виступити в ролі репетитора, який, опрацювавши весь курс, 

викладає лише найбільш ключову і значущу інформацію. Таким чином, 

користувачеві немає чого самому "просівати" величезну кількість 

неструктурованої інформації. Розроблені на основі статистичного та 

лінгвістичного аналізу, а також штучного інтелекту, технології Text Mining якраз і 

призначені для проведення смислового аналізу, забезпечення навігації і пошуку в 

неструктурованих текстах. Застосовуючи побудовані на їх основі системи, 

користувачі зможуть отримати нову цінну інформацію. Метод, який 

використовувался в роботі це кластеризація - розбиття великої множини 

документів на групи по близькості стилю, форми, різних частотних характеристик 

виявлених ключових слів. Завдання кластеризації можна розглядати як побудова 

оптимального розбиття об'єктів на групи. 

Кількість кластерів може бути довільною або фіксованою. Кластеризацію 

можна визначити як процес об’єднання даних у групи за схожими ознаками. 

Оскільки кластеризація розбиває безліч об’єктів на групи, які визначаються тільки 

її результатом, оптимальність може бути визначена як вимога мінімізації 

середньоквадратичної помилки розбиття: 

𝑒"(𝑋, 𝐿) = 	**+𝑥-
(.) − 𝑐.+

"
12

-34

5

.34

 

де Сj – «центр мас» кластера j. «Центр мас» кластера – точка в просторі 

характеристичних векторів із середніми для даного кластера значеннями 
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характеристик. У нашому випадку будемо використовувати кластеризацію для 

спрощення подальшої обробки даних і розуміння структури множини об’єктів Хі 

за допомогою дівізації на групи схожих об’єктів. При цьому ми можемо істотно 

скоротити обсяг збережених даних у разі великої вибірки, залишивши по одному 

найбільш типовому представнику від кожного кластера. Також можливе виділення 

нетипових об’єктів, які не підходять до жодного з кластерів. У першому випадку 

кількість кластерів будемо мінімізувати. У другому випадку важливіше 

забезпечити високу ступінь подібності об’єктів усередині кожного кластера, а 

кластерів може бути скільки завгодно. У третьому випадку найбільший інтерес 

представляють окремі об’єкти, які не вписуються ні в один з кластерів. Для цього 

наведемо визначення тих понять, з якими будемо оперувати. Об’єкт – елементарна 

група даних, з якою оперують алгоритми кластеризації. Кожному об’єкту 

ототожнюється вектор характеристик: x = (х1 ...,xd). Компоненти xi є окремими 

характеристиками об’єкта. Кількість характеристик d визначає розмірність 

простору характеристик. Множинність, що складається з усіх векторів 

характеристик, будемо позначати X. X=(x1,…,xn), де xi= (xi1,…,xid). Кластер – 

підмножина «близьких один до одного» об’єктів із X. Відстань R(xi, xj) між 

об’єктами xi та xj – результат застосування обраної метрики в просторі 

характеристик. У загальному випадку кластеризація даних включає в себе такі 

етапи, рис 3.2: 

1. Виділення характеристик. 

2. Визначення метрики. 

3. Розбивка об’єктів на групи. 

4. Наведення результатів. 

 

 
Рисунок 3.2 – Алгоритм послідовності кластеризації 
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При інтелектуальному аналізі документів в університеті, всі вони будуть 

розбиті на кластери, за ключовими словами, наприклад, рис. 3.3: інститут, деканат, 

навчальний відділ, відділ кадрів, кафедри, викладачі, студенти та інше. 

 

 
Рисунок 3.3 – Приклад кластеризації 

 

Будь-який електронний документ супроводжується набором атрибутів 

(автор, підрозділ, вид документа, виконавець, та ін), які необхідно заповнити для 

його подальшої обробки, а також подальшого пошуку документів і формування 

звітів. Власне, процес обробки документа повністю залежить від набору його 

атрибутів: наприклад, документи, що надійшли від певного адресата і по 

конкретній темі (ті самі категорії, про які було сказано трохи вище), повинні 

оброблятися конкретним підрозділом і по цілком конкретним правилам. Зараз ця 

процедура обробки кожного документа виконується на 100% вручну. Але, з огляду 

на структурованість цієї інформації, тим же правилам легко навчити і алгоритм 

МО. «Проковтнувши» добротну базу даних, в якій документи структуровані 
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відповідно до правил організації, алгоритми машинного навчання будуть готові 

самостійно прогнозувати нові атрибути і маршрути обробки для нових документів, 

а також прогнозувати кількість днів, потрібних для виконання завдання, і 

визначати виконавця. Для того, щоб алгоритми навчилися це робити з високою 

точністю, необхідна база структурованих і не дуже даних величезних обсягів. 

Основні завдання автореферування в СЕД - це виділення головної інформації 

в документі, виключення дублювання. Ручне реферування - складна, рутинна 

робота, яка потребує великих трудовитрат, тому тут також доцільно 

використовувати інструменти автоматичної генерації короткого викладу тексту.  

Виділення аномалій в договорах - це завдання зводиться до того, щоб 

знаходити нетипові частини в тексті договору: помилки, нові або відсутні пункти. 

Для людини це досить тривалий процес і не такий простий, а ось алгоритми 

машинного навчання справляються із завданням за лічені секунди. 

 


