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Об`єкт дослідження – процес обміну електронною поштою. 

Предмет дослідження – локальна мережа. 

Мета роботи – дослідити методи та засоби забезпечення захищеного обміну 

електронною поштою. 
Методи дослідження – методи теорії інформації, методи теорії електричного 

зв’язку, методи та алгоритми складних систем, методи теорії системного аналізу.  

В роботі проаналізовано сучасний стан системи обміну електронною поштою. 

Дослідженно сервери поштового звязку їх особливості та основні відмінності. 

Розглянуто основні засоби захисту інформації беручи до уваги аналіз природи 

загроз, їх форми та шляхи можливої появи. Для вирішення поставленних завдань 

дослідженно можливі загрози та шляхи їх впливу на автоматизовані системи. 

Впроваджено захищенний Інтернет шлюз на основі хмарного продукту Cisco 

Umbrella. Проаналізовано запити та операції, які надходять від користувачів 

компанії до хмарного середовища, а також досліджено яким чином відбувається 

розділення цих запитів. Створенно алгоритм передачі даних (поштових запитів) 

основною концепцією якого є створення підсистем планування та підсистем 

передачі даних. Наведені висновки щодо подальшого дослідження можливих 

напрямків. 

Галузь використання – глобальна мережа Інтернет.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

4G (4th Generation Technology) - четверте покоління технології мобільного 

зв'язку 

WiFi (Wireless Ethernet) - передача цифрових потоків даних по радіоканалах 

ITU (International Telecommunication Union) - Міжнародний союз 

електрозв'язку (МСЕ) 

MNP (Microcom Networking Protocol) - високошвидкісний протокол, що здатен 

знаходить та виправлять помилки в даних 

VPN (Virtual Private Network) - віртуальна приватна мережа  

СУБД – Система управління базами даних  

OSI (Open Systems Interconnection) - базова еталонна модель взаємодії 

відкритих систем  

QoS (Quality of Service) - якість обслуговування  

LAN – Local Area Network (локальні зони мережі) 

LTE (Long Term Evolution) - технологія четвертого покоління, розроблена 

3GPP та вдосконалена UMTS 

MAC – Media Access Control (керування доступом до середовища) 

RFD – Reduced Function Device (прилад з обмеженим набором функцій) 

SAR – Sequential Assignment Routing (алгоритм послідовного назначення 

маршрутизації) 

S-MAC – Coordinated Adaptive Sleeping (механізм координування неробочого 

режиму) 

TDMA – Time Division Multiple Access (доступ з розділенням у часі) 

WAN – Wide Area Network (глобальні зони мережі) 

WSN – Wireless Sensor Network (безпроводова сенсорна мережа) 
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ВСТУП 

 

 

В епоху розвитку новітніх технологій, програм, компьютерної техніки та 

мобільних пристроїв, глобальна мережа інтернет залишається основним та 

ключовим комунікатором сьогодення. Інтернет дає можливість цифровим 

пристроям, компьютерній техніці, смартфоннам та іншим смарт-пристроям, 

підключатися до мережі доступу до віддалених ресурсів та хмарних середовищ, а 

отже – і до кінцевого користувача.  

Кількість взаємодії між кінцевими користувачами з кожним роком всебільше 

зростає, особливо між фінансовими та державними установами, урядами, субєктами 

господарської діяльності, освітніми закладами, що здійснюється комунікації в 

електронному вигляді. Саме тому найвидатнішим досягненням сьогодення 

вважається популяризація використання в життєдіяльності мережі Інтернет та 

всесвітнє поширення цирових мобільних мереж (наприклад, GSM). 

Вищенаведенні системи які ще в 90-ті роки були доступними не для широкого 

кола осіб, з причини соціальної бідності та малорозвинутості сфери мобільного 

звязку та інтернет індустрії, а також низький критерій розвитку суспільства в сфері 

комунікативних технологій, дифіцит фахівців даної сфери в нашій країні.  

Цікавим фактом є те, що з території України до світової мережі вперше 

підєднався Юрій Янковський, який працював в міжгалузевому науковому центрі 

технології програмування «ТЕХНОСОФТ» в м. Києві. Вже тоді стало зрозуміло що 

майбутнє саме за цією технологією: скорочення часу передавання інформації 

закордон з 4 год. до 5 хв. Що на той час стало великим досягненням нашої країни. 

За даними компанії Factum Grup Ukraine, кількість інтернет користувачів в 

Україні досягла 21 000 000 осіб. 
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За даними дослідження інтернет асоціації України кількість інтернет 

користувачів у 2019 році збільшилась на 8%. На сьгодні всесвітньою мережею 

користуються 22 960 000 українців [22].  

До переваг цифрових систем можна віднести: цифрова інформація нечутлива 

до шуму, вона може пересилатися на великі відстані, збережена, скопійована або 

модифікована без втрати якості. 

Хоча цифрові інформаційні системи є поширеним і привабливим способом 

обміну інформації, також вони мають свої недоліки, оскільки досить часто стають 

обєктом зловживань. Якщо порівнювати з поштовою системою, отримувач листа 

може звичайними способоми, переконатися в належній цілісності та аторстві 

повідомлення. Він може переконатися в цілісності конверта, відповідності  

рукопису, підпису, манері написаного тексту автором тощо. Також треба відмітити 

прямий контакт фізичного носія (папір, лист) с усіма учасниками листування, що дає 

можливість ідентифікувати особу (осіб) які брали участь в процесі листування.  

Саме для спрощення процедури пересилання і було створено цифрові системи 

пересилання. Як згодом стало зрозумілим, єдиним способом захисту цифрових 

систем полягало в перетворенні інформації таким чином, щоб вона захищала себе не 

залежно від способу зберігання або  її передачі.  

Варто зазначити, що системи безпеки які застосовуються в сучасних 

інформаційних технологіях не є новими.  Глобальна мережа інтернет яка 

розповсюджена по всьому світові, до якої підьеднуются все більше і більше 

користувачів несе за собою виникнення багатьх інтернет ресурсів, які можуть 

використовуватись як в цілях звичайних користувачів так і потенційних 

зловмисників для своїх потреб. Ця сфера в свою чергу вразлива до багатьх 

негативних чинників таких як прослуховування, не санкціонований збір 

персональних данних, спосіб моніторингу, та ін. як з добрих так і протиправних 

намірів. Все це, дає змогу як окремим особам так і цілим організаціям протиправно 
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збирати обробляти інформацію як в своїх цілях так і для певних цілей, що може 

призвести до різних наслідків як позитивних так і негативних.    

Отже, зростаюча складність захисту засобів зв'язку та інформаційних систем, 

робить їхню безпеку набагато складнішою в порівнянні з іншими сферами, що 

призводить до ряду досить несподіваних проблем, таких як комп'ютерні віруси та 

хробаки, які здатні не просто ушкоди електронні документи, а і створити 

преценденти для подальшого розповсюдження та зараження інших мереж 

спеціального призначення. А тому, тема роботи, яка присвячена аналізу методів та 

засобів, а також розробці рекомендацій щодо організації захищеного обміну 

електронною поштою є на сьогодні актуальною. 
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1 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СТАНДАРТИ СИСТЕМ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ 

 

Системи транспортування повідомлень між людьми за допомогою 

комп'ютерних систем відомі під назвою електронної пошти. Системи електронної 

пошти є прикладним програмним забезпеченням і їх створення та функціонування 

регламентується стандартом МККТТ Х.400. Взагалі засоби електронної пошти 

можна віднести до систем обробки повідомлень (СОП). 

Електронна пошта має справу з електронними повідомленнями, у вигляді 

файлів, підготовленими з допомогою комп'ютерної техніки, які обробляються і 

транспортуються теж засобами обчислювальної техніки та зв'язку. В класичних 

поштових системах, як ми знаємо, поштові відправлення транспортуються в 

матеріальній формі (листи, бандеролі, посилки) автомобільним, залізничним чи 

повітряним транспортом. 

Тому можна визначити електронну пошту як службу поштового зв 'язку в якій 

доставка поштових повідомлень здійснюється електронними методами за 

допомогою комп 'ютерів [1]. 

Використання електронної пошти призводить до обробки інформації  в  

системі. Відповідно до законодавства обробка інформації  в  системі -  це  виконання 

однієї або кількох операцій, зокрема: збирання, введення, записування, 

перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрації, приймання, отримання,  

передавання, які здійснюються в системі за допомогою технічних і програмних 

засобів [23]. 

Система обробки повідомлень має забезпечити виконання наступних завдань: 

- транспортування поштової кореспонденції; 

- передавання та прийом повідомлень; 

- адресацію. 
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Однією з головних особливостей систем обробки повідомлень є асинхронна 

природа зв'язку між користувачами. Саме вона забезпечує цілий ряд переваг: не 

потребує присутності учасників під час сеансу обміну інформацією. Особливо це 

може бути корисним у випадках різних часових поясів, коли зв'язок по телефону 

неможливий або незручний; з технічної точки зору побудована як мережа комутації 

повідомлень на всіх рівнях моделі, що забезпечує високий ступінь використання 

ресурсів, можливість перетворення форматів, кодів тощо. 

Другою особливістю СОП є можливість ефективних двосторонніх і 

багатосторонніх зв'язків. Передача повідомлень, одночасно багатьом користувачам, 

забезпечується механізмом формування адреси на конверті або служби розподільних 

листів. 

Третя особливість полягає в тому, що СОП є одною з складових системи 

автоматизації фінансових установ, яка забезпечує обмін повідомленнями, що 

створюються, обробляються, передаються, приймаються та зберігаються з 

допомогою електронних систем. Очевидно, що за таких умов СОП може взаємодіяти 

з різними обчислювальними мережами. Тому для з'єднання різних мереж необхідний 

шлюз. 

Шлюз - це устаткування, що призначене для з'єднання двох мереж, які є 

різними за адресацією, протоколами чи форматами даних. Можна виділити наступні 

типи шлюзів: 

1. протокольний шлюз, що призначений для з'єднання мереж передачі 

даних з різними протоколами шляхом перетворення сервісних елементів однієї 

мережі в сервісні елементи іншої; 

2. адресний шлюз - об'єднує мережі з різними системами адресації; 

3. шлюз форматів - забезпечує перетворення форматів різних стандартів 

систем електронної пошти (МККТТ Х.400, UUCP) та первинних кодів (ASCII, 

EBDIC). 
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1.1 Адресація в електронній пошті 

 

Визначимося з поняттям адресації в електронній пошті. Нехай ідентифікатор- 

однозначно визначає ресурс, який належить певному власнику чи системі, котра 

формується визначеним простором імен або ідентифікаторів.  

Адреса - визначає місце розташування ресурсу відносно системи адресації, яка 

формується визначеним адресним простором. Маршрут вказує на те, як знайти 

ресурс.  

Для цього використовуються наступні методи маршрутизації: 

• маршрутизація від джерела, коли відправник повідомлення не визначає 

весь шлях проходження повідомлення. В даному випадку він користується 

інформацією про структуру мережі і каналів зв'язку між вузлами; 

• внутрішня маршрутизація, коли відправник не визначає маршрут 

доставки повідомлення одержувачу. В даному випадку діє система відображення 

маршруту для того, щоб в кожному транзитному вузлі автоматично визначався шлях 

до наступного вузла. 

Протокол Х.400 - набір рекомендацій щодо побудови систем передачі 

електронних повідомлень, яка не залежить від операційних систем та апаратних 

засобів, що використовуються. Рекомендації Х.400 охоплюють усі аспекти побудови 

середовища управління повідомленнями: термінологію, компоненти і схеми їх 

взаємодії, протоколи керування і передачі даних, формати повідомлень і правила їх 

перетворень. 

Рекомендації Х.400 опираються на семирівневу модель і сімейство протоколів 

відкритих систем OSI (Open System Interconnect) Міжнародної організації із 

стандартів ISO в таблиці 1.1.  

Відповідно до цієї моделі, кожний з рівнів використовує сервіси тільки того 

рівня, що знаходяться безпосередньо під ним і надає сервіси тільки тому рівню, що 

знаходиться безпосередньо над ним [2].  
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Перші чотири рівні - від фізичного до транспортного - відповідають за 

організацію середовища передачі даних. Реалізуються вони програмно-апаратними 

засобами, частково як сервіси ядра операційної системи. Верхні три рівні призначені 

для використання операційною системою і прикладними програмами. 

 

 

Таблиця 1.1 

Семирівнева модель OSI з прикладами протоколів 

Рівень моделі Приклад протоколу 

Прикладний рівень Х.400 

Рівень подання даних Х.409 

Рівень сеансів Х.225 

Транспортний рівень ТСРЛР 

Мережевий рівень Х.25 

Канальний рівень HDLC 

Фізичний рівень RS-232 

 

Для поділу вхідного потоку даних між додатками на кожному з рівнів - 

транспортному (Transport), сеансовому (Session) та подання (Presentation) - 

використовується механізм точок доступу (Acces point). Кожна точка доступу має 

ідентифікатор чи селектор (Selector), що може бути або символьним рядком або 

послідовністю цифр. Розглянемо схему побудови середовища управління 

повідомленнями (Messaging Handling Environment - HMS). Середовище управління 

повідомленнями - це об'єднання систем управління повідомленнями, що можуть 

бути довільно пов'язані між собою за допомогою шлюзів та мереж передачі даних.  

Кожна з систем управління повідомленнями складається з наступних 

компонентів: 
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• агент користувача (User agent) - підсистема, що виступає в ролі клієнта в 

процесі обміну поштовими повідомленнями. Клієнт може бути як реальним 

користувачем так і процесом, що використовує сервісні послуги електронної пошти; 

• агент передачі повідомлень (Message Transfer Agent — МТА) - 

підсистема, що забезпечує обмін повідомленнями з агентами користувачів або 

зовнішніми і локальними агентами передачі повідомлень;  

• системи передачі повідомлень (Message Transfer System - MTS) 

• підсистеми до складу якої входить один чи декілька МТА і виконує 

функції прийому, доставки і тимчасового збереження повідомлень; 

• сховища повідомлень (Message Store - MS) - підсистема, що забезпечує 

передавання, прийом та збереження повідомлень від агентів користувачів та агентів 

передачі повідомлень. 

 

1.2 Способи взаємодії між агентом користувача, агентом передачі 

повідомлень та системою передачі повідомлень 

 

Кожна з нині відомих поштових систем використовує один з чотирьох відомих 

способів взаємодії. Розглянемо способи взаємодії між агентом користувача, агентом 

передачі повідомлень та системою передачі повідомлень (рис.1.1): 

1. Відправлення повідомлення агентом користувача через сховище. Кінцевий 

користувач, через свого агента користувача, розміщує повідомлення призначене для 

доставки іншому користувачеві, безпосередньо в сховище повідомлень, звідки воно 

вибирається локальним агентом передачі повідомлень і передається далі за вказаним 

маршрутом; 

2. Відправлення повідомлення агентом користувача через агента передачі 

повідомлень. Повідомлення передається відразу агентом користувача до агента 

передачі повідомлень, а далі доставляється його засобами. 
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3. Одержання повідомлення агентом користувача зі сховища. Агент передачі 

повідомлень здійснює доставку повідомлень в сховище або поштову скриньку 

користувача для подальшої обробки агентом користувача. 

4. Одержання повідомлення агентом користувача від агента передачі 

повідомлень. Агент користувача не має безпосереднього доступу до сховища і для 

одержання повідомлень звертається відразу до агента передачі повідомлень. 

 

Рис. 1.1. Схема побудови середовища управління повідомленнями 

 

Стандартом Х.400 визначені також наступні важливі компоненти: 

• списки розсилання (Distribution Lists -DL), що містять перелік членів, 

кожний з яких може бути або користувачем системи управління повідомленнями, 

або іншим списком розсилання; 

• блок доступу (Access Unit — AU) - пристрій, що забезпечує сполучення з 

зовнішнім середовищем передачі даних, наприклад з телексом чи телетайпом і 

відомий як шлюз (Gateway); 

• Каталог (Directory), що призначений для збереження інформації про 

об'єкти, що входять до складу системи управління повідомленнями. 
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Для опису формату повідомлення в рекомендаціях стандарту Х.400 була 

прийнята парадигма конверта та змісту, що характерна для традиційних поштових 

систем рис.1.2.  

Конверт містить вичерпну інформацію про те, куди і кому повинен бути 

доставлений лист, зворотна адреса відправника і позначка про терміновість 

доставки. На основі інформації, зазначеної на конверті, середовище доставки 

виконує необхідну маршрутизацію і передачу з можливим транзитним збереженням. 

В ролі таких транзитних і транспортних засобів виступають агенти передачі 

повідомлень [3]. 

 

Рис.1.2. Структура повідомлень за стандартом Х.400 

 

Вкладення конверта складається із заголовка (header) та тіла (body) 

повідомлення. Заголовок містить у собі копію інформації, що зазначена на конверті і 

додаткові поля, що визначають розширені властивості повідомлення. Тіло може бути 

складеним і включати різні типи інформації такі як плоский текст, графіка, 

документи різних форматів, вкладені в повідомлення. 

Ще один тип змісту повідомлень Х.400 - це міжперсональна нотифікація, яка 

призначена для автоматичного повідомлення відправника про факт доставки та 

розкриття посланого ним повідомлення. Фактично мова йде про отримання 
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відправником поштових квитанцій щодо отримання кореспонденції на вузлі 

користувача та прочитання її. 

 

1.3 Архітектура системи обробки повідомлень  

 

Архітектура системи обробки повідомлень має багатошарову структуру 

(рис.1.3.) Внутрішня частина системи складається із системи пересилки повідомлень, 

і є сукупністю вузлів агентів пересилки повідомлень (АПП). 

 

Рис.1.3. Архітектура системи обробки повідомлень Х.400 

 

Наступний шар складається із сукупності агентів користувачів (АК) і є 

сполучним процесом між користувачем (К) і СОП. Сукупність агентів користувачів 

виконує функції введення повідомлень від відправника в СОП і доставку 

повідомлення з СОП користувачу, а також ряд функцій, що пов'язані з обробкою 

повідомлень.  

Сукупність шару агентів пересилки повідомлень і шару агентів користувача 

утворює систему обробки повідомлень. Зовнішній шар СОП утворюється самими 

користувачами, які використовують СОП для обміну повідомленнями. Важливу роль 
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для користувача мають сховища повідомлень як буферні накопичувачі поштової 

інформації. 

Багатошарова архітектура не містить ніяких обмежень щодо фізичної 

організації різних об'єктів в СОП. Тому фактично може мати необмежену кількість 

варіантів організації системи обробки повідомлень. Розглянемо деякі варіанти 

фізичної реалізації об'єктів в СОП. 

Найпростіший приклад - це варіант реалізації агента передачі повідомлень і 

двох агентів користувача на одному комп'ютері (рис.1.4.). В даному випадку 

користувачі можуть використовувати прості термінали, що складаються з монітора 

та клавіатури. 

 

Рис.1.4. Варіант реалізації АПП і двох АК на одному комп'ютері. 

 

На рис.1.5. наведена СОП на два комп'ютери, з розподілом функцій системи 

обробки повідомлень. Як бачимо в першій частині агенти користувача та агенти 

передачі повідомлень суміщені на одному комп'ютері, що дозволяє користувачу 

застосовувати простий термінал.  

Ліворуч система містить агента передачі повідомлень та одне або декілька 

сховищ повідомлень. У цьому випадку функції агента користувача будуть 

реалізовані в терміналі користувача (ТК), який повинен виконувати функції обробки 

повідомлень і має бути персональним комп'ютером. 
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Рис.1.5. Варіант СОП на два комп'ютери з розподілом функцій 

 

Як правило, на практиці, використовуються більш складні варіанти реалізації 

СОП, коли підключаються різні класи терміналів (рис.1.6.). В даному випадку 

система лівої частини СОП реалізує тільки функції агентів користувача, а права 

частина містить усі компоненти СОП: агента передачі повідомлень, сховище 

повідомлень і агента користувача. 

 

Рис.1.6. Варіант фізичної реалізації СОП з різними класами терміналів 

 

В Україні на початку 1994 року було введено в експлуатацію національну 

систему обробки повідомлень «Укрмейл», що відповідає вимогам протоколу Х.400 і 
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яку використовує як транспортне середовище національна мережа передачі даних з 

комутацією пакетів «УкрПак».  

Технічні засоби забезпечують цілодобовий режим функціонування мережі і 

потребують від абонента програмного забезпечення, що на логічному рівні 

складається з комунікаційного та інтерфейсного модулів. 

Комунікаційних модуль забезпечує доступ до сховища повідомлень через 

мережу «УкрПак» з використанням прийнятих стандартів таких як асинхронний 

Dial-UP, асинхронний Х.28 чи синхронний Х.25. 

Інтерфейсний модуль надає користувачу інтуїтивно зрозумілий інтерфейс 

взаємодії з СОП і функціонально виконує: 

• пошук та перегляд повідомлень в сховищі повідомлень, на сервері в 

абонентській скриньці; 

• приймання повідомлення на власний комп'ютер, залишаючи 

повідомлення в поштовій скриньці; 

• на відстані переглядати повідомлення або його конверт, не приймаючи 

його на власний ПК; 

• ведення власних адресних книг користувачів; 

• передачу без змін отриманого повідомлення іншому користувачу; 

• автоматично готувати відповідь на отримане повідомлення; 

• формувати списки розсилання групі абонентів; 

• готувати та розсилати повідомлення різних типів даних. 

 

1.4 Протоколи електронної пошти  

 

Електронною поштою можна надсилати не тiльки письмовi повiдомлення, але 

й документи, графiку, аудiо-, відеофайли, програми, тощо. Електронна пошта дуже 

корисна, якщо немає повноцiнного доступу до Iнтернету. Через електронну пошту 

можна отримати послуги iнших сервісів мережі. Це найунiверсальніша послуга 
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Iнтернет ще й досi є найпопулярнішою у всiх сферах дiяльностi користувачiв. В 

основному протокол відноситься до стандартного методу, що використовується на 

кожному кінці каналу зв'язку.  

Щоб мати справу з електронною поштою, ви повинні використовувати 

спеціальний клієнт для доступу до поштового сервера. У свою чергу, вони можуть 

обмінюватися інформацією один з одним, використовуючи при цьому абсолютно 

різні протоколи. Найбільш часто використовуються протоколи електронної пошти в 

мережі Інтернеті - POP3 IMAP і SMTP. Кожен з них має певну функцію і спосіб 

роботи [4].  

 

1.4.1 Протокол POP3 

 

Протокол поштового відділення третьої версії (POP3) — це стандартний 

протокол, використовуваний для прийому електронної пошти з віддаленого сервера 

на локальний поштовий клієнт. Дозволяє завантажувати повідомлення на ваш 

локальний комп'ютер і читати їх, навіть якщо користувач знаходиться в 

автономному режимі. Зверніть увагу, що при використанні протоколу POP3 для 

підключення до облікового запису повідомлення завантажуються локально і 

видаляються з сервера електронної пошти. 

За замовчуванням протокол POP3 працює на двох портах: 

• порт 110 — це незашифрований порт POP3; 

• порт 995 — його потрібно використовувати, якщо ви хочете безпечно 

підключитися до POP3. 

У протоколі РОР3 обумовлено три стадії процесу отримання пошти: 

• авторизація; 

• транзакція; 

• оновлення (завершення транзакції). 
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Рис.1.7. Архітектура протокола POP3 

 

Після того, як сервер і клієнт РОРЗ встановили з'єднання, починається стадія 

авторизації. На стадії авторизації клієнт ідентифікує себе для сервера. Якщо 

авторизація пройшла успішно, сервер відкриває поштову скриньку клієнта і 

починається стадія транзакції. У ній клієнт або запрошує у сервера інформацію 

(наприклад, список поштових повідомлень), або просить його зробити певну дію 

(наприклад, видати поштове повідомлення). Нарешті, на стадії оновлення сеанс 

зв'язку закінчується. 

Відповідь сервера може мати два значення: OK - позитивна відповідь, та ERR – 

негативний результат. Якщо сервер містить декілька рядків, то останній рядок 

повинен містити «крапку».  

 

1.4.2 Протокол IMAP 

 

Протокол доступу до інтернет-повідомленнями (IMAP) — це протокол 

отримання повідомлень електронної пошти, який використовується для доступу до 

неї на віддаленому веб-сервері від локального клієнта. Протоколи IMAP і POP3 є 
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двома найбільш часто використовуваними протоколами для отримання листів і 

підтримуються всіма сучасними поштовими клієнтами і веб-серверами.  

Протокол POP3 припускає, що вашу адресу електронної пошти доступний 

тільки з однієї програми, а IMAP дає змогу здійснити одночасний вхід відразу з 

декількох клієнтів. Ось чому IMAP підійде краще, якщо ви збираєтесь отримувати 

доступ до своєї електронної пошти з різних місць або ваші повідомлення 

управляються кількома користувачами.  

Кожна команда клієнта починається з ідентифікатора або тега команди, що 

складається з букв і цифр (наприклад, А0001, А0002 і т. д.). Тег є унікальним 

ідентифікатором даної команди клієнта. Відповіді сервера або наступні команди 

клієнта можуть посилатися на дану команду по її тегу. 

 

Рис.1.8. Архітектура протокола IMAP 
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Протокол IMAP працює на двох портах: 

• порт 143 - це незашифрований порт IMAP за замовчуванням; 

• порт 993 - його необхідно використовувати, якщо ви хочете безпечно 

підключитися за допомогою IMAP. 

Рядки даних, передані з сервера у відповідь на команду клієнта, можуть не 

містити тег, а містити символ «*». Це означає, що вони є проміжними 

рядками потоку даних відповіді, а ідентифікатор їх команди міститься в останньому 

рядку потоку. 

Взаємодія клієнта з сервером не будується за принципом «запит-відповідь». 

Клієнт може відправити нову команду сервера не чекаючи відповіді на попередню. 

 

1.4.3 Протокол SMTP 

 

Протокол Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) - це стандартний протокол для 

відправки електронної пошти через Інтернет. Події роботи SMTP протоколу: 

• Клієнт ініціює з'єднання з сервером 

• Клієнт посилає запити на обслуговування 

• Сервер відповідає на ці запити 

 

Рис.1.9.  Модель протоколу SMTP 
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 SMTP працює в трьох портах: 

• порт 25 — це незашифрований порт SMTP за замовчуванням; 

• порт 2525 — він відкривається на всіх серверах SiteGround, якщо порт 25 

фільтрується (наприклад, вашим інтернет-провайдером), і ви хочете відправляти 

електронні незашифровані листи за допомогою SMTP; 

• порт 465 — він використовується, для безпечної відправки повідомлення 

за допомогою SMTP. 

 

1.5 Порівняльний аналіз використанння протоколів IMAP і POP3 

 

Оскільки основна функція SMTP принципово відмінна, дилема вибору 

кращого протоколу зазвичай включає тільки IMAP і POP3. Якщо для вас важливо 

місце для зберігання на сервері, краще обрати POP3. Сервер з обмеженим обсягом 

пам'яті є одним з основних чинників, які можуть змусити вас підтримати POP3. 

Оскільки IMAP залишає повідомлення на сервері, він може споживати простір 

пам'яті швидше, ніж POP3 [5].  

Якщо ви хочете отримати доступ до пошти в будь-який час, то краще 

зупинитися на IMAP. Є одна вагома причина, по якій IMAP був призначений для 

зберігання повідомлень на сервері. Він використовується для пошуку повідомлень з 

декількох пристроїв — іноді навіть одночасно. Тому якщо у вас є iPhone, планшет 

Android, ноутбук і робочий стіл і ви бажаєте читати електронну пошту з будь-якого 

чи всіх цих пристроїв, то IMAP буде кращим вибором.  

Синхронізація - ще одна перевага IMAP. Якщо ви отримуєте доступ до 

повідомлень електронної пошти з декількох пристроїв, швидше за все, захочете, щоб 

всі вони відображали будь-які дії, які ви виконували. Наприклад, якщо ви читаєте 

повідомлення A, B і C, то хочете, щоб вони також були помічені як «прочитані» на 

інших пристроях. Якщо ви видалили листи B і C, то захочете, щоб ті ж повідомлення 



27 
 
вилучалися з вашої поштової скриньки на всіх гаджетах. Всі ці синхронізації можуть 

бути досягнуті тільки в тому випадку, якщо ви використовуєте IMAP.  

Оскільки IMAP дозволяє користувачам організовувати повідомлення в 

ієрархічному порядку і розміщувати їх у папках, це допомагає користувачам краще 

організовувати свою кореспонденцію. Зрозуміло, всі функціональні можливості 

IMAP мають свою ціну. Ці рішення складніше реалізувати, і в кінцевому підсумку 

протокол споживає набагато більше ЦП і ПАМ'ЯТІ, особливо коли він виконує 

процес синхронізації.  

Фактично високе завантаження процесора і пам'яті може відбутися як на 

стороні клієнта, так і на стороні сервера, якщо є тонна повідомлень для 

синхронізації. З цієї точки зору протокол POP3 менш затратний, хоча і менш 

функціональний. Конфіденційність також є однією з проблем, яка буде сильно 

залежати від кінцевих користувачів. Вони, як правило, вважали б за краще 

завантажувати повідомлення електронної пошти та не залишати їх копії на 

невідомому сервері.  

Швидкість — перевага, яка варіюється і залежить від ситуації. POP3 має 

можливість завантажувати всі поштові повідомлення при підключенні. А IMAP 

може при необхідності (наприклад, при недостатній кількості трафіку) 

завантажувати тільки заголовки повідомлень або певні частини і залишати 

вкладення на сервері. Тільки коли користувач вирішить, що залишилися частини 

стоять завантаження, вони стануть доступні для нього. Тому IMAP можна вважати 

більш швидким. Однак якщо всі повідомлення на сервері повинні завантажуватися 

кожен раз, то POP3 буде працювати набагато швидше. 

Як ви можете побачити, кожен з описуваних протоколів має свої переваги і 

недоліки. Вам вирішувати, які функції або можливості важливіше. Також бажаний 

спосіб доступу до e-mail-клієнта визначає перевагу протоколу. Користувачі, що 

працюють тільки з однієї машини і використовують веб-пошту для доступу до нових 

електронних листів, оцінять POP3. Однак користувачі, які обмінюються поштовими 
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скриньками або отримують доступ до своїх електронних листів з різних комп'ютерів, 

віддадуть перевагу IMAP. 

 

1.6 Сервер електронної пошти 

 

Термін «сервер електронної пошти» відноситься до двох серверів, необхідним 

для відправлення та одержання листів, тобто до SMTP і POP. 

Сервер вхідної пошти — це сервер, пов'язаний з обліковим записом 

електронної пошти. Для неї не може бути більше одного вхідного поштового 

сервера. Для доступу до вхідних повідомлень необхідний поштовий клієнт — 

програма, яка може отримувати електронну пошту з облікового запису, дозволяючи 

користувачеві читати, пересилати, видаляти і відповідати на повідомлення. В 

залежності від вашого сервера, ви можете використовувати виділений поштовий 

клієнт (наприклад, Outlook Express) або веб-браузер. Так, Internet Explorer 

застосовують для доступу до облікових записів на основі електронної пошти. Листи 

зберігаються на сервер вхідної пошти до його завантаження.  

Після того, як ви завантажили свою пошту з поштового сервера, зробити 

повторно це буде не можливо. Щоб успішно завантажити дані, необхідно ввести 

правильні налаштування в електронній поштовій програмі. Більшість вхідних 

поштових серверів використовують один з таких протоколів: IMAP, POP3 HTTP.  

Це сервер, який використовується тільки для відправлення листів (для 

переносу їх з вашої поштової клієнтської програми в приймач). Більшість вихідних 

поштових серверів використовують SMTP-протокол (Simple Mail Transfer Protocol) 

для відправлення кореспонденції. В залежності від ваших мережевих параметрів 

сервер вихідної пошти може належати вашому провайдеру або серверу, на якому ви 

налаштовуєте свою обліковий запис. В якості альтернативи ви можете 

використовувати SMTP-сервер на основі передплати, який дозволить вам 

відправляти електронні листи з будь-якого облікового запису. З-за проблем зі 
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спамом більшість вихідних поштових серверів не дозволяють відправляти 

електронні листи, якщо ви не увійшли в свою мережу. Сервер з відкритим 

ретранслятором дозволить вам використовувати його для відправки електронних 

листів, незалежно від того, чи належите ви до мережевої групи чи ні. 

Для мереж порт означає кінцеву точку логічного з'єднання. Номер порту 

визначає його тип. Нижче перераховані порти електронної пошти за замовчуванням: 

- POP3 - порт 110; 

- IMAP - порт 143; 

- SMTP - порт 25; 

- HTTP - порт 80; 

- безпечний SMTP (SSMTP) - порт 465; 

- безпечний IMAP (IMAP4 SSL) - порт 585; 

- IMAP4 через SSL (IMAPS) - порт 993; 

- Secure POP3 (SSL-POP - порт 995. 

 

Рис.1.10. Схема роботи резервних поштових серверів 

 

У випадку якщо основний сервер не доступний, пошта може бути відправлена 

на резервний, який задається в записах MX (DNS).  
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Резервний сервер зберігає пошту (клієнт її отримати не може) до тих пір, поки 

не запрацює основний сервер, як тільки основною запрацює, резервний передає всю 

ту, що накопичилась.  

Резервних серверів може бути досить багато. Як правило декілька різних 

серверів є резервними по відношенню один до одного. 

 Коли основний сервер не доступний, пошта передається на резервний, коли 

основний сервер стає доступний, резервний передає пошту основному [6]. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Електронна пошта є так званою системою, що транспортує повідомлення між 

людьми за допомогою комп'ютерних систем. Прикладним  програмним 

забезпеченням, створення та їх функціонування  в системі електронної пошти 

регламентується стандартом МККТТ Х.400. 

Для роботи з електронною поштою, потрібно користуватися спеціальним 

клієнтом, що забезпечує доступ до поштового серверу. У такому випадку вони 

мають можливість за допомогою використання різних протоколів, обмінюватися 

інформацією. 

Отже, проаналізувавши вищенаведене, можемо зробити наступні висновки, що 

на практиці найчастіше використовуються протоколи електронної пошти в мережі 

Інтернеті - POP3 IMAP і SMTP.  
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2 ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СЛУЖБИ ЕЛЕКТРОННОЇ 

ПОШТИ 

 

 

Здійснюється на основі протоколу SMTP, відома також як Internet Mail. 

Електронна пошта - це служба пересилки повідомлень між зареєстрованими 

адресами. Під текстовими повідомленнями у вузькому сенсі розуміються 

повідомлення, що складаються з рядків обмеженої довжини, кожен рядок 

складається з алфавітно-цифрових символів базового набору ASCII і розділових 

знаків (такі повідомлення також називають 7- бітовими).  

Символи з 8-бітовими кодами (наприклад, кирилиця) в цей набір не входять. 

Адреса електронної пошти виглядає наступним чином: 

student@ukr.net тобто, пошовий_ящик@поштовий.домен  

поштовий.домен – будь-яке доменне ім'я, а поштовий_ящик - ім'я-

ідентифікатор кореспондента.  

Поштова скринька може відповідати одній людині, групі людей, офіційній 

поштовій адресі, автомату-обробнику і так далі - форма адреси від цього не 

залежить. Далі в цьому пункті вважатимемо, що поштові скриньки є персональними.  

Поштовий домен - це доменне ім'я, для якого в системі DNS існує свій запис 

типу MX. Комп'ютер, на який вказує запис MX, є поштовим сервером для даного 

поштового домена. Вся пошта, направлена на адреси в даному поштовому домені, 

поступає на цей сервер, який приймає рішення про те, як далі поступити з цією 

поштою [7].  

Основну роль в системі електронної пошти грають програми трьох типів:  

− транспортні агенти (MTA - Mail Transport Agent);  

− агенти доставки (MDA - Mail Delivery Agent);  

− призначені для користувача агенти (MUA - Mail User Agent).  



 
Транспортний агент працює

агент функціонує як маршрутизатор

Рис.2.1. Етапи проходження

Його функції наступні

• аналіз і перетворення

• розбір списків розсилки

• перетворення адрес

функціонує як шлюз між двома

і Sprint Mail);  

• перетворення імені

• установка службових

маршрут і процес обробки; 

Транспортний агент працює, як правило, на поштовому сервері

як маршрутизатор поштових повідомлень.  

проходження електронного повідомлення на шляху

до адресата 

 

функції наступні:  

аналіз і перетворення адрес і заголовків поштових повідомлень

розбір списків розсилки, пседонімів, переадресації (форвардінг

перетворення адрес у формат іншої поштової системи

шлюз між двома поштовими системами (наприклад

перетворення імені поштового домена відправника; 

установка службових заголовків в повідомленні, що відображають

обробки;  
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поштовому сервері. Транспортний 

 

повідомлення на шляху від відправника 

поштових повідомлень;  

переадресації (форвардінг);  

поштової системи, якщо MTA 

наприклад, між Internet Mail 

 

повідомленні що відображають його 
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• опитування DNS на предмет імені і адреси поштового сервера адресата 

повідомлення;  

• визначення агента доставки для кожного повідомлення і передача 

повідомлення вибраного агента доставки;  

• управління чергою повідомлень, відкладений і повторний виклик агентів 

доставки в разі неможливості негайної доставки повідомлення;  

• повернення повідомлень, які з яких-небудь причинах неможливо 

доставити за призначенням.  

 Транспортний агент вбудовано в поштовий сервер. Прикладом програм 

поштових серверів є: sendmail, postfix, qmail, ms exchange. Агент доставки здійснює 

доставку повідомлення яким-небудь специфічним способом.  

Існує декілька стандартних типів агентів доставки:  

1. local - лист направлений на поштову скриньку, що знаходиться на цьому 

ж комп'ютері; доставка здійснюється, наприклад, додавання вмісту повідомлення в 

певний файл (у Unix це файл /var/mail/поштовий_ящик).  

2. SMTP - лист направлений на поштову скриньку в іншому поштовому 

домені; доставка здійснюється шляхом з'єднання з транспортним агентом на 

віддаленому сервері за допомогою протоколу SMTP.  

3. prog - лист має бути оброблено якою-небудь програмою; доставка 

здійснюється викликом цієї програми, на вхід якої подається вміст листа. Взагалі 

методи доставки (і, відповідно, агенти) можуть бути різними: наприклад, збереження 

листа в базі даних; пересилка листа факсом і так далі.  

Вибір агента доставки для кожного конкретного листа здійснюється 

транспортним агентом відповідно до заданої конфігурації транспортного агента і 

адреси призначення листа.  

Призначений для користувача агент є оболонкою користувача для роботи з 

електронною поштою, його функції:  

• отримання повідомлень з поштового сервера;  
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• презентація, зберігання, видалення і каталогізація поштових 

повідомлень;  

• створення нового повідомлення і передача його транспортному агенту 

для подальшої обробки і доставки.  

Призначений для користувача агент вбудований в програму поштовий клієнт 

(the bat, outlook express)  

 

2.1 Функціонування електронної пошти 

 

Функціонування електронної пошти побудовано на основі принципу клієнт-

сервер, стандартному для більшості мережевих сервісів. На одному з комп`ютерів-

серверів, постійно під`єднаних до Інтернету, повинна бути запущена програма 

поштовий сервер. На поштовому сервері створюються поштові скриньки (accounts, 

mailboxes). Вся пошта що приходить на Вашу адресу попадає у Вашу поштову 

скриньку на поштовому сервері. 

 Щоб обмiнюватись кореспонденцiєю з поштовим сервером потрiбно мати 

спецiальну програму-клієнт. Існує багато різних програм-клієнтів електронної пошти 

які можуть відрізнятися окремими функціями, можливостями та iнтерфейсом. Проте, 

загальнi функцiї у бiльшостi пакетiв однаковi.  

До них можна вiднести:  

• пiдготовка тексту;  

• читання i збереження кореспонденцiї; 

• знищення кореспонденцiї;  

• відправка листів;  

• коментування i пересилка iнформацiї;  

• функцiї iмпорту для iнших файлiв.  
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Сучасний пакет E-mail має добре органiзований iнтерфейс користувача, який 

не потребує багато часу i сили для засвоєння, та звичайно забезпечує такi додаткові 

функцiї: 

− автоматичне приєднання пiдпису;  

− адреснi книги;  

− перевірка орфографії;  

− можливість створення поштових скриньок різного призначення;  

− шифрування/дешифрування повiдомлень;  

− робота у автономному (off-line) режимi;  

− фiльтрацiю/маршрутизацiю повідомлень.  

При неможливості доставки листа адресату, або при виникненні якихось 

проблем з доставкою лист може повернутися назад до відправника. Кожен лист який 

повертається містить повідомлення про помилку чи проблеми з доставкою.  

Можливі проблеми і способи їх вирішення:  

− 550 ... User unknown - неправильне ім`я адресата.  

На вказаному комп`ютері немає такої поштової скриньки (в даному випадку 

username). Якщо ім`я адресата помилково вказано неправильно потрібно виправити 

його і відправити ще раз.  

− 550 < user@computer.site.ua >... Host unknown (Name server: computer.site.ua: 

host not found) - система не знайшла комп'ютер адресата Вашого повiдомлення (в 

даному випадку computer.site.ua). Перевірте правильність написання адреси і 

відправте знов.  

− 451 < user@computer.site.ua >... computer.site.ua: Name server timeout Warning: 

message still undelivered after 4 hours Will keep trying until message is 5 days old – 

поштовий сервер може знайти комп'ютер, проте, все одно не може доставити 

повiдомлення.  

Це вiдбувається за таких причин: можливо, в мережi є пошкодження; вiддалена 

система може бути «мертва» через серйознi апаратнi проблеми; конфiгурацiя 
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вiддаленої системи може бути зруйнована, нерiдко бувають випадки, коли система 

забуває оповiстити про це. Повiдомлення про вiдмову не означає що комп'ютер буде 

недоступний i надалi, апаратнi перешкоди можуть бути лiквiдованi. Нема потреби 

посилати лист ще раз.  

Поштова служба буде робити спроби доставки вашого листа адресату кожні 4 

години протягом 5 днів, і лише якщо за цей час невдається зв`язатися з віддаленим 

комп`ютером, цей лист поверне вам назад з поміткою Network Unreachable. 

Зауваження: На кожному вузловому комп'ютері де є поштовий сервер, обов`язково є 

скринька, яка має iм'я postmaster. Цю пошту читає людина яка відповідає за пошту на 

даному сервері. Якщо у вас виникли проблеми, наприклад, з доставкою пошти, ви 

можете написати листа до поштового адмiнiстратора відповідного поштового 

сервера. Для роботи з електронною поштою потрібно зареєструвати власну поштову 

скриньку. Для цього потрібно зайти на один із поштових серверів та пройти 

процедуру реєстрації в результаті якої, буде виділено місце під скриньку. Реєстрація 

передбачає відповідь на певну кількість поставлених запитань, частина з яких є 

обов’язковими. 

 

2.2 Використання приватних комерційних «хмар-гігантів» для 

впровадження сервісів електронної пошти 

 

Існуючі на сьогодні рішення впровадження хмарних технологій найчастіше 

представлені у вигляді традиційної сервіс-орієнтованої моделі із можливістю 

пакетної обробки масивів даних та завдань. При цьому задача, що відправляється на 

рішення в «хмару», зазвичай описується у вигляді деякого запиту кінцевої довжини і 

повинна бути повністю відома до безпосереднього початку виконання обчислень, 

пов'язаних з її рішенням.  

Це серйозно обмежує спектр завдань, доступних для вирішення в подібних 

системах. Яскравим прикладом завдань, що не вирішуються в існуючих «хмарах» 
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загального призначення, є різна потокова обробка даних, наприклад, обробка 

«живих» мультимедійних потоків: транскодування, накладання відео-фільтрів, 

застосування алгоритмів розпізнавання образів у відео потоці і т.д.  

Для розв’язання специфічних завдань часто можна знайти спеціалізовані 

рішення, можливості яких зазвичай чітко обмежені під вирішення однієї або 

декількох конкретних завдань. У разі обчислювально-трудомістких завдань такі 

рішення часто надають свої власні способи для розпаралелювання обчислень. В 

якості прикладу таких спеціалізованих продуктів в області обробки «живих» 

мультимедійних потоків можна назвати Adobe Flash Media Server  або його аналог з 

відкритим вихідним кодом - Red5 Media Server [9]. 

Навіть у випадку завдань, доступних для вирішення в «хмарах» загального 

призначення, помітна яскраво виражена тенденція до вузької спеціалізації окремих 

обчислювальних вузлів. Зокрема, в сервіс-орієнтованих системах сервіси зазвичай 

представлені відокремленими інстанціями, кожна з яких вирішує певну задачу. 

Розпаралелювання в такому випадку досягається шляхом запуску великої кількості 

екземплярів цих відокремлених сервісів, так чи інакше, взаємодіючих один з одним у 

рамках сервісів одного типу.  

Також варто зазначити, що процес розгортання практично будь-якої 

розподіленої «хмарної» системи не відрізняється простотою, а тому вимагає 

наявності кваліфікованого персоналу. Дана вимога часто є ключовим аргументом 

проти об'єднання ресурсів у єдині обчислювальні кластера, здатні вирішувати 

набагато складніші завдання, ніж будь-яка з одиночних машин.  

Стрімкий розвиток інформаційних технологій призвів до появи більш зручної 

обчислювальної техніки, яка зараз використовується будь де. Однак обчислювальні 

ресурси коштують значних фінансових вкладів, і зіткнувшись з черговим завданням, 

що вимагає застосування подібних благ цивілізації, сучасний мобільний оператор, 

отримує цілу низку альтернативних можливостей. Найбільш поширеним і 

традиційним рішенням для впровадження «хмари»  для мобільного оператора є 
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використання локальних обчислювальних потужностей - придбання в особисту 

власність технічних засобів і використання їх на свій розсуд для вирішення різних 

завдань. З очевидних мінусів подібного підходу - малі потужності, які рано чи пізно 

закінчаться для класу обчислювальних завдань.  

Іншим підходом є використання обчислювальних потужностей на віддалених 

машинах - потужних серверах, що можуть вільно обслуговувати тисячі користувачів 

одночасно. Такий підхід зручніший, так як звільняє оператора від необхідності 

самому мати справу з апаратними засобами, але по не захищеності від 

перевантажень самих серверів через їх малопотужність. 

Окремої уваги заслуговують проекти розподілених обчислень. На відміну від 

розглянутих вище моделей, в яких мобільний оператор організовував або ж 

орендував обчислювальні потужності для своїх завдань, в проектах розподілених 

обчислень, оператор встановлює сервер і приваблює клієнтів взяти участь у 

вирішенні поставленого завдання.  

Мобільний оператор, маючи сервер, дає можливість підключатися до нього 

клієнтам-виконавцям. Надаючи фрагменти загальної задачі, наступним кроком – 

збирає результати проведених обчислень. Поява такого роду проектів обумовлена 

припущенням, що більша частина часу мобільні прострої та комп'ютери 

користувачів знаходяться в стані «сну». 

Проте, кожен з розглянутих підходів вимагає наявності спеціального 

програмного забезпечення, в якому наявні дві протилежні тенденції: надання 

програмного забезпечення як продукту або як послуги. Зараз вже з впевненістю 

можна сказати, що другий підхід стрімко завойовує все більш стійку позицію. 

Розглянувши перераховані вище моделі використання обчислювальних ресурсів, 

можна простежити дві кардинально протилежні проблеми: 

1. Значна кількість обчислювальних ресурсів не використовується. 

2. Для ряду виключних завдань часто буває недостатньо наявних ресурсів. 
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У проекті Cloud Observer розглядається розв'язання цих проблем шляхом 

об'єднання ідей проектів розподілених обчислень і хмарної архітектури. Розглянемо 

більш детально підходи до побудови розподілених обчислювальних мереж. 

 

2.3 Міжнародні підходи щодо побудови приватних комерційних ЦОД 

 

Найбільш відомими є величезні публічні поштові «хмари» від таких гігантів 

IT-індустрії, як Google, Microsoft і Amazon. Ці продукти доступні кожному, хто 

готовий за них платити, і відрізняються дуже високою якістю, надійністю і 

продуктивністю. Проте всі вони є закритими і не допускають розгортання за межами 

контрольованої їх власниками території. Не представляється ніякої можливості 

розгорнути подібну «хмару» на своєму власному обладнанні для звичайного 

провайдера в Україні. Адже продукти даного класу запущені в одному екземплярі у 

вигляді глобального сервісу, доступного користувачам у всьому світі.  

Тому компанії, що мають бізнес в Україні змушені підключати сервіси 

світових ІТ-гігантів, або ж, орендувати сервера, які будуть виконувати функції по 

отриманню, зберіганню, та передачі як поштових послуг, так і мережевого трафіку в 

цілому [10]. 

При розробці та плануванні архітектури «хмари» особливу увагу приділено 

апаратним особливостям устаткування, інфраструктурі обчислювальних вузлів, 

використанню численного низькорівневого програмного забезпечення, розробленого 

спеціально для даних систем (наприклад, специфічні операційні та файлові системи). 

Все це обумовлює якісний рівень надання послуг, у порівнянні з будь-якими іншими 

вже існуючими  або тільки розроблюваними продуктами. Яскравими 

представниками цього класу рішень є наступні всесвітньо відомі продукти: 

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2); 

- Google App Engine; 

- Microsoft Windows Azure [11]. 
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Менш популярними, але також добре відомими є численні, та здебільшого 

вільні (з відкритим вихідним кодом і вільною ліцензією) продукти для розгортання 

великих розподілених мереж на масових апаратних засобах. Такі обчислювальні 

мережі часто називають «приватними хмарами».  

Рішення для даного класу мереж дозволяють об'єднати множину 

обчислювальних вузлів в єдину мережу для подальшого запуску завдань в ній. 

Більшість з них націлені на виконання пакетних завдань, складених з запуску різних 

додатків на вузлах і пересилання даних між ними, що обумовлює можливість 

використання таких коштів для вирішення широкого спектра завдань.  

Важливою особливістю подібних рішень є об'єднане захищене середовище, в 

якому знаходяться виконувані завдання. Доступ до даних та результатів обчислень 

суворо обмежується відповідно з налаштуваннями системи. Однак такі системи не 

підтримують роботу з потоковими даними і незручні для вирішення різних 

повсякденних послуг численним користувачам мобільного зв’язку. Для таких 

завдань найбільше підходять сервіс-орієнтовані рішення, в той час як платформи, що 

розглядаються, не дозволяють організувати поверх себе подібну архітектуру. Як 

приклад платформ для розподілених обчислень, можна навести наступні продукти: 

Globus, UNICORE. 

Сьогодні існує множина платформ для організації хмарних обчислень. Існують 

як комерційні, так і відкриті (вільні). На основі відкритих платформ, таких як 

OpenStack, Cloud Foundry багато компаній створюють свої інфраструктури та 

пропонують засоби для їх управління, зокрема, надають комплекси для 

перетворення наявних ресурсів в хмари. 

Для того, щоб вибрати найбільш оптимальну платформу і оператора необхідно 

чітко сформулювати вимоги, що пред'являються до хмари, а також зробити пробне 

тестування всіх можливих платформ. Найчастіше це найкращий спосіб зрозуміти, чи 

підходить рішення або необхідно пробувати створювати своє на основі відкритих 

платформ. 
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Розглянемо найбільш відомі компанії та платформи якими активно 

користуються мобільні оператори та споживачі з усього світу, та деякі сервіси які 

вони надають для загального розуміння Cloudtechnology. 

 

2.3.1 Платформа AMAZON 

 

Amazon.com. - один з перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж 

реальних товарів масового попиту, найбільша у світі за обігом компанія, що продає 

товари та послуги через Інтернет. 

Amazon є піонером ринку хмарних платформ і на сьогоднішній момент - це 

безумовний лідер ринку. Особливість AWS в тому, що це інфраструктурний сервіс 

(IaaS), який надає максимум свободи розробникам у виборі платформи і середовища 

розробки. Зворотний бік медалі в тому, що багато чого (починаючи від установки 

ОС) доводиться робити вручну. AWS підходить як для хостингу корпоративних 

додатків і контенту, так і для побудови SaaS сервісів. 

Amazon Web Services (AWS) — інфраструктура Web Services платформи в 

хмарі, запропоновані компанією Amazon на початку 2006 року. В даній 

інфраструктурі представлено багато сервісів для надання різних послуг. А саме: 

• зберігання даних (файловий хостинг, розподілені сховища даних),  

• оренда віртуальних серверів,  

• надання обчислювальних потужностей та інше. 

AWS - це опис Amazon сервісів, які надаються компанією, заснованих на Web-

технологіях. Він охоплює широкий діапазон сервісів, кожен з яких підпадає під 

концепцію хмарної обробки даних. 

Основні технології, використовуваних наступними сервісами хмарної 

інфраструктури Amazon: AmazonElasticCloudCompute (Amazon EC2), Amazon Simple 
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Storage Service (Amazon S3), Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), - Amazon 

CloudFront, Amazon SimpleDB. 

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

обчислювальні потужності в хмарі. Сервіс входить в інфраструктуру Amazon Web 

Services. 

Простий веб-інтерфейс сервісу дозволяє отримати доступ до обчислювальних 

потужностей і налаштувати ресурси з мінімальними затратами. Він надає 

користувачам повний контроль над обчислювальними ресурсами, а також доступне 

середовище для роботи. Служба скорочує час, необхідний для отримання і 

завантаження нового сервера. 

Багато конкурентів Amazon теж надають вузлам постійний простір для 

зберігання даних, щоб все виглядало більш схожим на звичний центр обробки даних.  

Amazon EC2 дозволяє вибрати необхідний обсяг пам'яті, кількість процесорів, 

обсяг дискової підсистеми, а також розмір системного розділу, оптимальні для вашої 

операційної системи та програми. Наприклад, в список підтримуваних операційних 

систем входять різні дистрибутиви Linux і версії Microsoft Windows Server. 

Amazon EC2 в поєднанні з Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), 

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon DynamoDB і Amazon 

Simple Queue Service (Amazon SQS) утворюють комплексне рішення, що надають 

обчислювальні ресурси, засоби обробки запитів і сховище для широкого спектру 

додатків.  

AmazonEC2 пропонує надійне середовище, в якому нові інстанси можна 

швидко ввести в експлуатацію. Сервіс працює на базі яка довела свою ефективність 

мережевої інфраструктури та ЦОД від Amazon. Угода про рівень обслуговування 

Amazon EC2 увазі доступність 99,95% для кожного регіону Amazon EC2. 

 

 

 



 
На рис.2.2 показана взаємодія
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- визначити необхідність працювати в декількох місцях, використовуючи 

статичні IP-адреси або інші варіанти; 

- оплачувати тільки за ресурси, котрі ви збираєтесь використовувати, такі як 

час або кількість переданої інформації (кількість трафіку). 

 

2.3.2 Сервіс Cloud Files 

 

Cloud Files - це сервіс зберігання файлів, дуже схожий на систему Amazon S3. 

Раніше (закрите) бета-тестування Cloud Files почалося в перші місяці 2008 року, а в 

жовтні того ж року продукт вступив у стадію публічного бета-тестування. Як і S3, 

CloudFiles не призначався для прямої заміни традиційних рішень з резервного 

копіювання. 

Однак цей сервіс пропонує дуже цікаві можливості, в тому числі: організація 

даних (об'єктів) з «відділенням» сховища, які називаються контейнерами 

(Containers). Контейнери не допускають вкладеності (не можуть містити інших 

контейнерів). Це означає, що сховище не являється ієрархічним; розмір об'єктів 

може варіюватися в межах від нуля до 5 Гбайт; з об'єктами можна асоціювати 

індивідуально налаштовані набори метаданих; кожен клієнт може створювати 

необмежену кількість контейнерів і об'єктів; всі функції і можливості сховища 

доступні через Web-інтерфейс і програмно - через різні API (ReST, PHP, Python, 

Ruby, Java, C # /.NET); сервіси можуть надаватися на умовах оплати за фактом 

використання, що позбавляє вас від переплати за ресурси, які ви оплатили, але 

спожили в меншій кількості, ніж було замовлено (зокрема, за недовикористаний 

простір для зберігання даних). 

Cloud Files прекрасно зарекомендувала себе як система, яка надає 

необмежений простір для зберігання резервних копій і архівів даних.  
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2.3.3 Windows Azure 

 

Ідеальна хмарна платформа для Microsoft-орієнтованих розробників і 

компаній. Втім, WindowsAzure також підтримує PHP, MySQL, RubyonRails, Python, 

Java, Eclipse і Zend. Головною перевагою Azure перед AmazonWebServices і 

Rackspace Cloud є високий рівень автоматизації, що дозволяє розробнику думати 

тільки про свій додаток, а не про інфраструктуру. Крім того, ця платформа дозволяє 

легко інтегрувати розміщенні на ній додатки з локальної ІТ інфраструктурою 

компанії за допомогою стандартів SOAP, REST і XML (таким чином, підтримує 

схему S + S). 

Windows Azure - це відкрита і гнучка хмарна платформа, яка дозволяє вам 

швидко виконувати побудову додатків, розгортати їх і керувати ними в рамках 

глобальної мережі з центрів даних, керованих корпорацією Майкрософт. Можна 

здійснювати побудову додатків за допомогою будь-якої мови, кошти або будь-якої 

платформи, а також інтегрувати загально доступні хмарні додатки з існуючим ІТ-

середовищем. 

Платформа Windows Azure надає набір сервісів, які, в основній масі, схожі з 

сервісами, використовуваними розробниками «традиційних» додатків: 

Обчислювальні сервіси являють собою контейнери для додатків з підтримкою 

сучасних технологій розробки, включаючи .NET, Java, PHP, Python, Ruby on Rails і 

нативний код. 

Сервіси зберігання даних це розподілена система зберігання даних, що 

підтримує ряд моделей зберігання, включаючи табличні структури, бінарні об'єкти, 

асинхронні черги повідомлень, традиційні файлові системи та мережі розподілу 

контенту (CDN, content distribution networks). 

Комунікаційні сервіси які доступні через хмарну сервісну шину і можуть 

використовуватися як засіб обміну повідомленнями або брокер з'єднань з іншими 

хмарними сервісами або сервісами, що знаходяться у замовників. 
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Сервіси забезпечення безпеки – це такі сервіси управління доступом, які 

засновані на політиках, що підтримують механізми федерації і дозволяють 

інтегруватися з існуючими системами управління ідентифікацією. 

Прикладні сервіси являють собою компоненти і сервіси, які можуть 

використовуватися для розробки хмарних додатків і прикладних сервісів. 

Платформа складається з наступних основних компонентів: веб-

сайти(Website), віртуальні машини (Virtual machine), мобільні служби (Mobile 

service), хмарні служби (Cloud service), великі обсяги даних (Data services), 

мультимедіа (multimedia). 

Для кожного компонента можливі свої сценарії використання, причому вони 

можуть включати в себе декілька компонентів. Структура 

Windowsazureпредставлена на рисунку. Розглянемо детальніше деякі компоненти-

сервіси (рис 2.3). 

 

Рис.2.3. Структура платформи WindowsAzure 

2.4 Дослідження існуючих програмних продуктів ЦОД для впровадження 

хмарних платформ 

 

На основі існуючих платформ, які були розглянуті в попередньому розділі, 

існує множина програмних додатків, які є клієнтами цих провайдерів. При роботі з 
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поштою на якомусь сайті-сервісі (наприклад, gmail), який цю пошту дозволяє 

використовувати, то це і є ніщо інше як хмарний сервіс 

iCloud. Хмарний сервіс iCloud від компанії Apple (що прийшов на зміну 

MobileMe), повністю автоматичний і безкоштовний (хоч і з невеликими 

функціональними обмеженнями).  

Google Play. Новий хмарний сервіс під назвою Google Play від «корпорації 

добра», який призначений для розміщення користувачами кінофільмів, музики, 

додатків і книг на спеціально призначених для зберігання цифрової інформації 

серверах. Доступ до сервісу надається безпосередньо з браузера, незалежно від ОС, а 

тому може здійснюватися як з ПК, так і з мобільних пристроїв на базі Android.  

OnLive. Надає можливість грати в сучасні комп'ютерні ігри. Технічно це 

виглядає наступним чином: сама гра розташовується на віддаленому сервері і там же 

проводиться обробка графіки, яка надходить на комп'ютер до користувача вже в 

«готовому» вигляді. Простіше кажучи, ті обчислення, які при звичайній грі на 

комп'ютері виконують відеокарта, процесор і таке інше, тут вже виконані на сервері, 

а ваш комп'ютер використовується лише як монітор, який відтворює кінцевий 

результат у вигляді зображення.  

Xbox Live. Ще один, всім відомий, ігровий сервіс, який також надає багату 

інтернет-функціональність і має відношення до хмарних технологій. Суть сервісу в 

тому, що володарі приставок Xbox 360 і КПК на базі Windows Phone 7, можуть грати 

один з одним в комп'ютерні ігри і спілкуватися, а також купувати адд-они і різний 

мультимедійний контент, в онлайн-магазині.  

GoogleDocs. Безкоштовний онлайн-офіс, що включає в себе текстовий, 

табличний процесор і додаток для створення презентацій, а також інтернет-сервіс 

хмарного зберігання файлів з функціями файлообміну Googledisc. Це веб-

орієнтоване програмне забезпечення, тобто програма, що працює в рамках веб-

браузера без інсталяції на комп'ютер користувача, альтернативна версія таким 

програмам як: Word, Excel і подібним їм без необхідності покупки. Документи і 
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таблиці, створювані користувачем, зберігаються на спеціальному сервері Google або 

можуть бути експортовані в файл. Це одна з ключових переваг програми, оскільки 

доступ до введених даних може здійснюватися з будь-якого комп'ютера 

підключеного до мережі інтернет (при цьому доступ захищений паролем). 

GoogleAppEngine. Cервіс хостингу сайтів і web-аплікацій на серверах Google з 

безкоштовним ім'ям в домені appspot.com, або з власним ім'ям.AppEngine анонсована 

в 2008, доступні як безкоштовні акаунти (до 1 Гб дискового простору, 10 Гб вхідного 

трафіку в день, 10 Гб вихідного трафіку в день, 200 мільйонів гігациклів CPU в день 

і 2000 операцій відправлення електронної пошти в день), так і можливість купівлі 

додаткових ресурсів. Аплікації, що розгортаються на базі AppEngine, повинні бути 

написані на Python, Java, Go або PHP. останні два досі мають статус 

експереминтальних інструментів, хоча Google і заявляв про наміри розширити 

множину мов програмування та середовищ, а сам сервіс зробити незалежним від 

якоїсь мови програмування.   

Microsoft Office Web Apps. Додатки Microsoft Office Web Apps, дозволяють 

використовувати можливості Microsoft Office, через веб-браузер і працювати з 

документами (причому, не тільки переглядати їх, але й редагувати) безпосередньо на 

веб-сайті, на якому вони зберігаються. Таким чином, документи виглядають в 

браузері точно також, як в програмах Office, тобто повна, так би мовити уніфікація. 

Також варто відзначити, що обидва сервіси тісно взаємопов'язані з поштою 

(Gmail в першому випадку і Hotmail у другому) і файловими сховищами, тобто, щоб 

скористатися Google Docs, досить завести безкоштовний акаунт Google  і Ви 

отримаєте набір програм для роботи з текстами, електронними таблицями, 

графіками і т.д. прямо в браузері. Для багатьох, Google Docs став основним сервісом.  

Dropbox. У Вас може бути кілька комп'ютерів, але за допомогою цього 

хмарного сховища можна зробити загальну папку з файлами для всіх Ваших ПК і 

навіть смартфонів. Найцікавіше, що тут не доведеться робити ніяких особливих дій, 

бо операційна система сама буде сприймати загальну папку, як і всі інші папки на 
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вінчестері, а дропбокс просто займеться синхронізацією. Сервіс дозволяє 

безкоштовно зберігати до 2 Гб даних.  

Windows Live SkyDrive. Сервіс SkyDrive дозволяє зберігати до 7 ГБ (а обмін 

можна виробляти файлами до 100 МБ) інформації у впорядкованому за допомогою 

стандартних папок вигляді. Для зображень передбачений режим перегляду, а також 

можливість показати їх у вигляді слайдів.  

Cloud Foundry — відкрита PaaS-платформа (Platform as a Service), що 

розвивається компанією VMware, і яка дозволяє сформувати інфраструктуру для 

виконання в хмарних оточеннях на Java(Spring|Spring), Grails, Ruby (Rails, Sinatra), 

JavaScript (Node.js), Scala та інших мовах, що працюють поверх JVM.  

 

Рис.2.4. Програмні продукти на різних платформах 

 

PaaS-платформа, на відміну від IaaS, працює на вищому рівні, ніж виконання 

готових образів операційних систем, позбавляючи споживача від необхідності 

обслуговування ОС та системних компонентів, таких як СУБД, мови програмування, 

програмні фреймворки тощо.  

В PaaS від користувача потрібно тільки завантажити програму, яку буде 

запущено в готовому оточенні, що надається платформою. Наприклад, Cloud 
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Foundry дозволяє програмам працювати з СУБД MySQL,Redis і MongoDB, беручи 

управління даними СУБД на себе. 

 

Висновки до другого розділу 

 

           При розробці та плануванні архітектури «хмари» особливу увагу приділено 

апаратним особливостям устаткування, інфраструктурі обчислювальних вузлів, 

використанню численного низькорівневого програмного забезпечення, розробленого 

спеціально для даних систем (наприклад, специфічні операційні та файлові системи). 

Все це обумовлює якісний рівень надання послуг, у порівнянні з будь-якими іншими 

вже існуючими  або тільки розробленими продуктами.  

Для якісного рівня надання послуг у порівнянні з будь-яким існуючими на 

сьогоднішній день продуктами та  які розробляються на етапі розробки та 

планування архітектури «хмари» особливу увагу приділяють апаратним 

особливостям устаткування, інфраструктурі обчислювальних вузлів, використанню 

численного низькорівневого програмного забезпечення, розробленого спеціально 

для даних систем (наприклад, специфічні операційні та файлові системи). 

          Ідеальна хмарна платформа для Microsoft, орієнтована на розробників і 

компанії. Для високого рівня автоматизації , що дозволяє розробнику думати тільки 

про свої додатки, а не про інфраструктуру є WindowsAzure, що підтримує PHP, 

MySQL, RubyonRails, Python, Java, Eclipse і Zend. 

          WindowsAzure - є відкритою і гнучкою хмарною платформою, яка дозволяє 

швидко виконувати побудову додатків, розгортати їх і керувати ними в рамках 

глобальної мережі Інтернет з центрів даних, керованих корпорацією Microsoft. 

Можна здійснювати побудову додатків за допомогою будь-якої мови, кошти або 

будь-якої платформи, а також інтегрувати загально доступні хмарні додатки з 

існуючим ІТ-середовищем. Платформа Windows Azure надає набір сервісів, які, в 
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основній масі, схожі з сервісами, використовуваними розробниками «традиційних» 

додатків. 
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3 РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЗАХИЩЕНОГО ОБМІНУ 

ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ 

 

Намагаючись зрозуміти, яким чином може бути організований захищенний 

обмін електроною поштою необхідно простежити історію виникнення перших 

фаєрволів та брандмауерів. 

Дані технології з'явилися наприкінці вісімдесятих, коли Інтернет був досить 

новим явищем щодо його глобального використання і підключення. Попередниками 

брандмауерів для мережевої безпеки служили маршрутизатори, що застосовуються 

вперше в кінці 1980 року. Перший офіційно оголошений фаєрвол вийшов в 1988 

році, коли розробники з Digital Equipment Corporation (DEC) представили мережевий 

фільтр. Це була досить проста система, яка не йде ні в яке порівняння з сучасними 

технічно складними функціями інтернет-безпеки. Такі фільтри діяли шляхом 

пакетної перевірки інформації, що передається між комп'ютерами в Інтернеті. Якщо 

дані передаються в своїй сукупності відповідали правилам, мережевий фільтр 

пропускав їх цілком. Цей тип сортування даних не звертав уваги на те, що такий 

пакет являє собою частину певного потоку трафіку.  

Говорячи про те, що таке брандмауер можна уявити, що це міжмережевий 

екран, що складається із системи програмних або апаратних засобів мережевої 

безпеки. Такий екран контролю євихідний і вхідний трафік на основі аналізу пакетів 

даних, пропускаючи (або не пропускаючи) окрему інформацію з використанням 

встановлених налаштувань. Брандмауер встановлює бар'єр між перевіреною і 

захищеною внутрішньою мережею і іншими мережами (наприклад, Інтернет), які не 

вважаються безпечними і надійними. Багатоперсональні операційні системи 

включають в свою комплектацію безкоштовні фаєрволи (програмні брандмауери) 

для захисту від загроз з Інтернету. Деякі маршрутизатори, що передають дані між 

мережами, що містять компоненти такого захисту, і навпаки, багато брандмауери 

можуть виконувати основні функції маршрутизації. 
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Функції брандмауера полягають у скануванні всієї інформації, що проходить 

через нього, і застосування до неї набору встановлених правил. Ці правила в 

найпростішому вигляді можуть бути представлені білим і чорним списком. 

Наприклад, в білий список занесені сайти, доступ до яких дозволений і можливо 

завантаження будь-якої інформації з них, а в чорному списку записані сайти, доступ 

до яких закритий повністю. 

Суть брандмауера полягає в тому, що він контролює або фільтрує весь трафік 

(дані, що передаються по мережі) між комп'ютером (або локальною мережею) та 

іншими мережами, наприклад мережею Інтернет, що найбільш типово. Без 

використання фаєрвола, може проходити будь-який тип трафіку. Коли брандмауер 

включений, проходить тільки мережевий трафік, який дозволений правилами 

брандмауера. 

 

3.1 Брандмауери 

 

Сучасні брандмауери можуть фільтрувати трафік на підставі багатьох 

атрибутів пакету, наприклад, IP-адреси джерела або порту джерела, IP-адресою або 

порту призначення, WWW або FTP. Тому, кажучи про те, що таке брандмауер 

сучасного типу, його можна визначити як захисну систему, що розпізнає певні 

програми або протоколи (FTP, DNS або HTTP). Ця функція дуже корисна, оскільки 

вона здатна виявити випадки, при яких небажані протоколи роблять спробу обійти 

фільтр. 

Брандмауери бувають апаратними або програмними. 

Апаратний брандмауер представляє собою пристрій, що фізично 

підключається до мережі. Це пристрій відслідковує всі аспекти вхідного і вихідного 

обміну даними, а також перевіряє адреси джерела і призначення кожного 

оброблюваного повідомлення. Це забезпечує безпеку, допомагаючи запобігти 

небажаним проникнення в мережу або на комп’ютер. 
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 Програмний брандмауер виконує ті ж функції, використовуючи не зовнішній 

пристрій, а встановлену на комп’ютері програму. На одному і тому ж комп’ютері 

можуть використовуватися як апаратні, так і програмні брандмауери 

Для того щоб задовольнити вимогам широкого кола користувачів, існує три 

типи брандмауерів: мережного рівня, прикладного рівня і рівня з'єднання. Кожен з 

цих трьох типів використовує свій, відмінний від інших підхід до захисту мережі. 

Брандмауер мережного рівня представлений екрануючим маршрутизатором. 

Він контролює лише дані мережевого і транспортного рівнів (див.Модель OSI) 

службової інформації пакетів. Мінусом таких маршрутизаторів є те, що ще п'ять 

рівнів залишаються неконтрольованими. Нарешті, адміністратори, які працюють з 

екрануючими маршрутизаторами, повинні пам'ятати, що у більшості приладів, що 

здійснюють фільтрацію пакетів, відсутні механізми аудиту та подачі сигналу 

тривоги. Іншими словами, маршрутизатори можуть піддаватися атакам і відбивати 

велику їх кількість, а адміністратори навіть не будуть проінформовані. 

Брандмауер прикладного рівня також відомий як проксі-сервер (сервер-

посередник).Фаєрволи прикладного рівня встановлюють певний фізичний поділ між 

локальною мережею і Internet,тому вони відповідають найвищим вимогам безпеки. 

Проте, оскільки програма повинна аналізувати пакети і приймати рішення щодо 

контролю доступу до них, фаєрволи прикладного рівня неминуче зменшують 

продуктивність мережі, тому в якості сервера-посередника використовуються більш 

швидкі комп'ютери. 

Брандмауер рівня з'єднання схожий на фаєрвол прикладного рівня тим, що 

обидва вони являються серверами-посередниками. Відмінність полягає в тому, що 

firewall прикладного рівня вимагають спеціального програмного забезпечення для 

кожної мережевої служби на зразок FTP або HTTP. Натомість, firewall рівня 

з’єднання обслуговують велику кількість протоколів. 

Всі брандмауери можна розділити на три типи: 

• пакетні фільтри (packet filter); 
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• сервера прикладного рівня (application gateways); 

• сервера рівня з'єднання (circuit gateways). 

Усі типи можуть одночасно зустрітися в одному брандмауері. 

Firewall з пакетними фільтрами приймають рішення про те, пропускати пакет 

або відкинути, переглядаючи IP-адреси, прапори або номер TCP портів в заголовку 

цього пакету. IP-адресу та номер порту - це інформація мережевого і транспортного 

рівнів відповідно, але пакетні фільтри використовують і інформацію прикладного 

рівня, тому що всі стандартні сервіси в TCP / IP асоціюються з певним номером 

порту. 

Поле «дія» може приймати значення пропустити або відкинути. Тип пакета - 

TCP, UDP чи ICMP. Прапори - прапори із заголовка IP-пакета. Поля «порт джерела» 

і «порт призначення» мають сенс тільки для TCP і UDP пакетів. 

 

3.2 Сервера прикладного рівня 

 

Брандмауери з серверами прикладного рівня використовують сервера 

конкретних сервісів - TELNET, FTP і т.д. (proxy server), що запускаються на 

брандмауер і пропускають через себе весь трафік, що відноситься до даного сервісу. 

Таким чином, між клієнтом і сервером утворюються два з'єднання: від клієнта до 

брандмауера і від брандмауера до місця призначення. 

Повний набір підтримуваних серверів розрізняється для кожного конкретного 

брандмауера, однак найчастіше зустрічаються сервера для наступних сервісів: 

термінали (Telnet, Rlogin), передача файлів (Ftp), електронна пошта (SMTP, POP3), 

WWW (HTTP), Gopher, Wais, X Window System (X11), принтер, Rsh, Finger, новини 

(NNTP) і т.д. 

Використання серверів прикладного рівня дозволяє вирішити важливе 

завдання - приховати від зовнішніх користувачів структуру локальної мережі, 

включаючи інформацію в заголовках поштових пакетів або служби доменних імен 
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(DNS). Іншим позитивним моментом є можливість аутентифікації на 

користувацькому рівні (аутентифікація - це процес підтвердження, чи справді 

користувач є тим, за кого він себе видає). Трохи докладніше про аутентифікацію 

буде сказано нижче. 

При описі правил доступу використовуються такі параметри як: назва сервісу, 

ім'я користувача, допустимий часовий діапазон використання сервісу, комп'ютери, з 

яких можна користуватися сервісом, схеми аутентифікації.  

Сервера протоколів прикладного рівня дозволяють забезпечити найбільш 

високий рівень захисту - взаємодія із зовнішнім світом реалізується через невелику 

кількість прикладних програм, повністю контролюючих весь вхідний і вихідний 

трафік. 

До позитивних якостей пакетних фільтрів слід віднести наступні: 

• відносно невисока вартість 

• гнучкість у визначенні правил фільтрації 

• невелика затримка при проходженні пакетів 

Недоліки у даного типу брандмауерів наступні: 

• локальну мережу видно (маршрут) з INTERNET 

• правила фільтрації пакетів важкі в описі, потрібні дуже хороші знання 

технологій TCP і UDP 

• при порушенні працездатності брандмауера всі комп'ютери за ним стають 

повністю незахищеними або недоступними 

• аутентифікацію з використанням IP-адреси можна обдурити використанням 

IP-спуфінга (атакуюча система видає себе за іншу, використовуючи її IP-адреса) 

• відсутність аутентифікації на користувацькому рівні 

До переваг серверів прикладного рівня слід віднести наступні: 

• локальна мережа невидима з INTERNET, 

• при порушенні працездатності firewall пакети перестають проходити через 

брандмауер, тим самим не виникає загрози для захищеності ним машин, 
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• захист на рівні додатків дозволяє здійснювати велику кількість додаткових 

перевірок, знижуючи тим самим можливість злому з використанням дір у 

програмному забезпеченні, 

• аутентифікація на призначеному для користувача рівні може бути 

реалізована системою негайного попередження про спробу злому. 

Недоліками цього типу є: 

• вища, ніж для пакетних фільтрів вартість; 

• неможливість використання протоколів RPC і UDP; 

• продуктивність нижче, ніж для пакетних фільтрів. 

  

3.3 Порівняння Agnitum Outpost Firewall та ZoneAlarm Pro 

 

Agnitum Outpost Firewall. Брандмауер зупиняє недоречні або несанкціоновані 

доступи до комп'ютера як внутрішніми (LAN), так  і зовнішніми (Інтернет) 

джерелами; запобігає поширенню шкідливих програм, забезпечуючи захист від 

хакерів та втрати персональних даних, від невідомих шкідливих програм, а також 

несанкціонованої активності програм. Забезпечуючи безперервність захисту, Outpost 

не може бути відключена шляхом цілеспрямованих нападів [12]. 

За результатами випробувань, спочатку програма, встановлена на 

ПК,  видавала досить багато помилок  при умові запуску більше 5 додатків, але 

відразу  впадали в око й позитивні сторони програми: 

1. наявність гнучких настроювань фільтрування пакетів; 

2. докладний моніторинг існуючих з'єднань; 

3. описи (логії) заблокованих і дозволених з'єднань; 

4. відключення баннерів на сайтах, які відвідуються, - корисна функція, що 

скорочує час завантаження сторінок, особливо для тих, хто підключений до 

Інтернету за допомогою звичайного модему через телефонну лінію; 

5. ведення записів DNS. 
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Крім того, установлення версії 1.0.2 дозволило позбутися всіх недоліків. 

Слід зазначити, що програма  «самонавчається», зрозуміло,  за допомогою 

користувача – власника ПК, працювати з додатками: з появою нового, запитує, що з 

ним робити, чи дозволяти доступ у мережу або блокувати. Такий режим, на перший 

погляд, може здатися  непотрібним, але лише так можна відгородитися  від  виходів 

до Інтернет, скажімо, у разі появи Трояну. 

Для кожної програми можна задати нові правила  або використовувати вже 

існуючі, дозволяючи або блокуючи одноразово чи постійно. Є в програмі й такі 

корисні функції, як докладна установка правил роботи з ICMP, NetBios тощо. 

 ZoneAlarm Pro. Гнучкі функції налагоджування, зрозумілий інтерфейс 

користувача дозволяють швидко організувати захист ПК, забезпечуючи контроль 

програм, виходів до Інтернет, зональність [8]. 

ZoneAlarm досить зручна в користуванні програма, але вимагає деякої 

спеціальної підготовки. Файервол містить 2 зони з'єднань - Local і Internet, для 

кожної із цих зон є свої опції настроювання й роботи програми в даній частині 

мережі. Взагалі програму створено для обробки даних саме із цих двох зон, для 

кожної - персональні настроювання.  

У програмі існують режими безпеки, як в IE, але крім них є й більше докладні 

настроювання роботи з тими або іншими протоколами. Існує й частина настроювань, 

відведених опису локальної мережі користувача, на їхній основі програма 

відслідковує, які пакети йдуть у зовнішні мережі (Інтернет), а які належать локальній 

мережі.  

Зрідка програма запитує дозволи на прийом/відправлення пакетів від певних 

додатків. Під час функціонування не спостерігалося зависань. 

Програма містить корисну   функцію Lock - блокування всіх зв'язків 

(зовнішніх і внутрішніх). Одночасно, можна персонально настроїти програму на 

обхід цього блокування. Результати тестування (табл.3.1) демонструють схожість 

цих двох програм. 
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Беручи до уваги, що обидві програми мають інтуїтивний інтерфейс, що 

дозволяє й не дуже досвідченому користувачеві працювати з ними, доцільно 

провести невелике порівняння за наступними позиціями. 

1.Простота у використанні. Маючи доступний інтерфейс, ZoneAlarm  програє, 

тому що Agnitum Outpost Firewall написано відразу з підтримкою російської мови, 

враховуючи зацікавленість тих користувачів, які не володіють англійською у 

достатньому ступені, увесь інтерфейс простий й зрозумілий, головне вікно за 

зовнішнім виглядом подібне провіднику Windows; ZoneAlarm же побудовано на 

принципі «меню, що випливає», а в таких  меню, незважаючи на простоту, можна 

заплутатися починаючому користувачеві, який не володіє англійською мовою; ще 

одне на користь Agnitum Outpost Firewall: користувач - новачок у змозі розібратися 

із правилами «кого пускати, а кого - ні», а в ZoneAlarm слід докладно попрацювати з 

настроюваннями, що б система працювала як необхідно. 

2. Ефективність: програми виявили практично однакові властивості - на 

випробуваннях обидві зупинили атаки, щоправда, протоколи ZoneAlarm - 

докладніші. 

3. Протоколювання: ZoneAlarm істотно виграє - система запису у файл 

зручніша та детальніша, ніж у Agnitum Outpost Firewall; на випробуваннях Agnitum 

Outpost Firewall повідомила не про всі атаки, хоч і блокувала їх. 

4. Загальна працездатність: перевага в Agnitum Outpost Firewall -  не запускає 

додаткових програм, на відміну від ZoneAlarm; хоч деякі, особливо перші версії, 

Agnitum Outpost Firewall - «зависають» при запуску паралельно декількох додатків. 

5. Гнучкість настроювань: однозначна перевага в Agnitum Outpost Firewall - 

пункт «Параметри» в «Загальних правилах настроювань» містить значно більше 

можливостей, ніж  підпункт «Advanced» («Розширені») пункту «Security settings» 

(«Установки безпеки») в ZoneAlarm. 
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Таблиця 3.1  

Результати тестування 

Брандмауер Agnitum Outpost Firewall ZoneAlarm Pro 

Сканування портів з 

локальної мережі й з 

Інтернету 

  

Всі несанкціоновані 

звертання зафіксовано й 

заблоковано. Атакуючий 

не одержав ніяких даних 

про відкриті порти. 

  

Всі несанкціоновані 

звертання зафіксовано, 

заблоковано й записано у 

«лог» файл. Атакуючий не 

одержав ніяких даних про 

відкриті порти. 

Атака NUKER (4 атаки) 

  

Програма виявила лише 

одну атаку й повідомила 

IP адресу атакуючого, 

але при цьому жодна 

атака не була успішною. 

Всі атаки виявлено, 

записані в «лог» файл, 

система повідомила IP 

адреси атакуючих. 

  

6. Співіснування з баннерами: можливість видалення баннерів в Agnitum 

Outpost Firewall  - ще один плюс на її користь. 

7. Вартість: ZoneAlarm - платна програма, а Agnitum Outpost 

Firewall  пропонує, поряд із платною, також і безкоштовну версію, яка хоч і дещо 

простіше, але захист ПК виконує не гірше платної. 

8. Agnitum Outpost Firewall веде корисний і потрібний моніторинг відкритих 

з'єднань. 

9. ZoneAlarm  не містить функції антивіруса. 

Висновок: враховуючи результати наведених вище порівняння та тестування 

розглянутих програмних засобів захисту ПК від несанкціонованого доступу, а також 

результати фахових досліджень  на сайті matousec.com, що присвячено проблемам 

захисту ПК програмами класу Firewall,  Agnitum Outpost Firewall випереджає 

ZoneAlarm. Достатня кількість фахівців з інформаційної безпеки також 

рекомендують до використання у ПК саме цей програмний засіб. 
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Рис.3.1. Брандмауер у Windows 8 

 

Багато користувачів сьогодні використовують роутери для доступу до Інтернет 

відразу з декількох пристроїв, що по суті теж є своєрідним фаєрволом. При 

використанні прямого Інтернет-підключення через кабель або DSL модем, 

комп'ютеру  привласнюється публічна IP-адреса,  звернутися до якої можна з будь-

якого  іншого  комп'ютера в мережі.  

Будь-які мережеві служби, які працюють на комп'ютері, наприклад сервіси 

Windows для спільного використання принтерів або файлів, віддаленого робочого 

столу можуть бути доступні для інших комп'ютерів.  

При цьому, навіть коли відключається віддалений доступ до певних служб, 

загроза зловмисного підключення все одно залишається - перш за все, тому що 

пересічний користувач мало замислюється про те, що в його ОС запущено і очікує 

вхідного підключення, а по-друге - через різного роду дірок в безпеці, які 

дозволяють підключитися до віддаленої службі в тих випадках, коли вона просто 
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запущена, навіть якщо вхідні підключення в ній заборонені. Брандмауер просто не 

дає відправити службі запит, що використовує уразливість. 

Перша версія Windows, а також попередніх версій Windows не містили 

вбудованого брандмауера. А як раз з виходом Windows і збіглося повсюдне 

поширення мережі Інтернет. Відсутність фаервола в постачанні, а також мала 

грамотність користувачів в плані Інтернет-безпеки, призвела до того, що будь-який 

комп'ютер, підключений до Інтернет з Windows міг бути заражений протягом пари 

хвилин в разі цілеспрямованих дій. 

Перший брандмауер Windows був представлений в Windows Service Pack 2 і з 

тих пір фаєрвол за замовчуванням включено у всіх версіях операційної системи. І ті 

служби, про які ми говорили вище, нині ізольовані від зовнішніх мереж, а 

брандмауер забороняє всі вхідні з'єднання за винятком тих випадків, коли це прямо 

дозволено в настройках брандмауера. 

Це запобігає встановленню інших комп'ютерів з мережі Інтернет до локальних 

службам на вашому комп'ютері і, крім цього, контролює доступ до мережевих служб 

з Вашої локальної мережі. Саме з цієї причини, всякий раз при підключенні до нової 

мережі Windows запитує про те, домашня це мережа, робоча або ж громадська. При 

підключенні до домашньої мережі, брандмауер Windows дозволяє доступ до цих 

служб, а при підключенні до громадської - забороняє. 
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3.4 Використання захищенного Інтернет-шлюза для створення 

захищенного обміну електронною поштою 

 

Ще одним гарним рішенням для впровадження в великі корпоративні мережі – 

є наявність підключення до великої інфраструктури, яка відповідатиме за перевірку 

усіх запитів, які надходять з комп’ютера. Адже сьогодні все більше процесів 

відбувається поза внутрішньою мережею організації. Часто користувачі 

корпоративної мережі знаходяться у відрядженні, у роумінгу, і підключаються до 

мережі Інтернет через інші мережі. Це призводить до необхідності фільтрувати 

трафік та контролювати все через хмарні сервіси. 

Захищений інтернет-шлюз (secure internet gateway, SIG), призначений для 

вирішення корпоративних проблем інформаційної безпеки, що виникають з 

поширенням мобільних і хмарних технологій. 

Захищений інтернет-шлюз забезпечує повну прозорість дій в мережі для усіх 

користувачів на всіх можливих пристроях в будь-якій точці та блокує загрози ще до 

того, як вони проникнуть до мережі чи до кінцевих пристроїв. Цей сервіс був 

розроблений саме для компанії Cisco. 

Umbrella – це відкрита хмарова платформа, яка легко інтегрується з існуючим 

стеком рішень безпеки та являє собою актуальну аналітику поточних та нових 

загроз. 

Аналізуючи шаблони інтернет-трафіку, Umbrella автоматично виявляє 

інфраструктуру зловмисників, підготовлену для атак, та заздалегідь блокує запити до 

шкідливих вузлів перед встановленням з’єднання. При цьому ніяких додаткових 

затримок в мережі не виникає. Umbrella зупиняє фішінгові атаки та зараження 

шкідливим ПЗ на початкових стадіях, швидко виявляє вже заражені пристрої та 

запобігає витоку даних. 

Отримавши DNS – запит, Umbrella оцінює його на основі даних аналітики як 

безпечний, шкідливий чи спряжений з ризиком (коли домен містить і шкідливий, і 
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легітимний контент). Безпечні запити передаються як звичайно, шкідливі 

блокуються, а спряжені з ризиком перенаправляються на хмаровий проксі - сервер 

Cisco для більше детального аналізу.  

Проксі-сервер Umbrella використовує дані Cisco Talos про репутацію веб-

ресурсів та інші сторонні канали для перевірки URL – адреси. За допомогою 

антивірусних систем та рішення Cisco для захисту від складного шкідливого ПЗ 

(AMP) проксі-сервер Cisco також аналізує файли, які користувачі намагалися 

завантажити з сумнівних веб-сайтів. По результатам аналізу підключення 

дозволяється чи блокується. 

Глобальна мережа Umbrella, на основі якої побудована служба рекурсивних 

DNS – запитів Cisco, кожного дня обробляє мільярди інтернет запитів від мільйонів 

користувачів по всьому світу. Cisco аналізує цей величезний об’єм даних, щоб 

виявити шаблони та інфраструктуру зловмисників. 

Усі дані про інтернет-трафік, що отримані через глобальну мережу Cisco, у 

режимі реального часу передаються в графову базу даних і далі безперервно 

пропускаются через моделі на основі статистичних методів та машинного навчання. 

Цю інформацію також постійно вивчають аналітики по безпеці Umbrella, 

доповнюючи її відомостями від групи Cisco Talos. Успішно поєднуючи досвід 

спеціалістів з машинним навчанням, Cisco Umbrella виявляє шкідливі сайти (домени, 

IP – адреси чи URL - адреси) по всьому Інтернету. 

Umbrella інтегрується з існуючим стеком рішень безпеки, включаючи пристрої 

захисту, аналітичні платформи та брокери безпечного доступу до хмарової 

інфраструктури (CASB, Cloud Access Security Broker). Umbrella може передавати 

дані журналів про інтернет-трафік в системі управління подіями та даними безпеки 

(SIEM) або системі управління журналами. Використовуючи API – інтерфейс Cisco, 

можно запрограмувати відправлення шкідливих доменів в Umbrella для блокування. 

Це дозволяє посилити засоби забезпечення безпеки та легко розширити комплексний 

захист. 
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Cisco Umbrella - перший сервіс мережевої безпеки на ринку, який 

використовує Anycast-маршрутизацію. У цьому випадку кожен сервер в кожній 

точці присутності оголошує одну і ту ж IP-адресу у всій глобальній мережі, а не в 

залежності від конкретного розташування. Отже, балансувальники навантаження, 

що збільшують затримку і ризик відмови, стають не потрібні.  

Реалізація Anycast-маршрутизації в глобальній мережі Cisco Umbrella - 

непросте завдання. Для цього потрібно обслуговувати великий парк обладнання, 

мати у власності великий простір IP-адресів, управляти складними політиками 

маршрутизації і встановлювати численні відносини пірінгу з вищестоячими 

інтернет-провайдерами. Ці обов'язки повністю беруть на себе інженери Umbrella в 

центрі управління мережею. 

При Anycast-маршрутизації кожна мережа і всі пристрої клієнтів 

підключаються до однієї і тієї ж IP-адреси, незалежно від змін топології Інтернету 

або географічного положення. Anycast-адресація використовує прихований алгоритм 

маршрутизації з балансуванням навантаження, а не реальні балансувальники. В 

результаті трафік завжди прямує на ту точку присутності Umbrella, яка забезпечить 

найкоротший шлях для кожного підключення. На відміну від більшості хмарних 

сервісів забезпечення безпеки, Umbrella не вимагає від користувачів зберігати файл 

конфігурації і (або) керувати ним для маршрутизації трафіку. 

Глобальна мережа Cisco налічує 25 загальнодоступних точок присутності 

(станом на листопад 2016 г.), розподілених по п'яти континентах, і в майбутньому 

планується збільшити це число. Найголовніше, точки присутності розташовані 

спільно з точками IXP, які займають перше, друге і третє місця за кількістю зв'язків 

на кожному континенті. Розмістивши центри обробки даних в цих основних точках 

IXP, Cisco встановили більше 2000 пірінгових сеансів з іншими мережами, 

скоротивши шлях між будь-якими двома точками в Інтернеті. 

Завдяки цим відносинам пірінгу глобальна мережа Umbrella може 

підтримувати надійні підключення з більш короткими маршрутами, ніж будь-яка 
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інша мережа хмарного сервісу забезпечення безпеки. Традиційно підключення 

Umbrella на цілу транзитну ділянку коротше, ніж у середньостатистичної мережі. 

Хоча фактична затримка для кожнї транзитної ділянки буде відрізнятися, Umbrella 

часто може зменшити сукупну затримку підключень для користувачів. 

 

Рис.3.2. Швидкість обробки DNS-запитів 

 

Замість застарілих методів циклічного обслуговування або фізичних 

балансувальників навантаження при Anycast-адресації використовується алгоритм 

маршрутизації з балансуванням навантаження. Якщо сервер або вся точка 

присутності переходить в автономний режим через технічне обслуговування, 

стихійне лихо, відмову або атаку (див. POP 3 в прикладі нижче), вони припиняють 

оголошувати свою загальну IP-адресу.  

 

Рис.3.3. Точки присутності Umbrella 
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Після цього всі вищі мережеві пристрої рівня 3 (наприклад, маршрутизатори 

BGP) прозоро перенаправляють нові підключення на наступний оптимальний сервер 

або точку присутності. У наведеному нижче прикладі наступної оптимальною 

точкою присутності буде POP 5 через меншу кількість транзитних ділянок і більш 

низьку вартість каналу. 

Не потрібно перенаправляти трафік або змінювати налаштування брандмауера, 

якщо Umbrella буде потрібно задати тимчасові або постійні зміни в свою глобальну 

мережу через технічне обслуговування, зміну розташування або DDoS-атаки 

(розподілена атака типу «Відмова в обслуговуванні»).  

Глобальна мережа Umbrella також зберігає пропускну здатність, яка на 

порядок перевищує щоденне пікове навантаження. Навіть в гіршому випадку, якщо 

кілька точок присутності Umbrella вийдуть з ладу, жоден клієнт не втратить доступу 

до мережі. 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Для створення засобів захисту інформації необхідно визначити природу 

погроз, форми й шляху їх можливого прояву й здійснення в автоматизованій системі. 

Для рішення поставленого завдання все різноманіття погроз і шляхів їх впливу 

приводиться до найпростіших видів і форм, які були б адекватні їхній множині в 

автоматизованих системах. 

2. Дослідження досвіду проектування, виготовлення, випробувань і 

експлуатації автоматизованих систем говорять про те, що інформація в процесі 

введення, зберігання, обробки й передачі зазнає різним випадковим впливам 

3. Cisco Umbrella є гарним помічником у вирішенні питань захисту в 

Інтернеті як для великих підприємств чи організацій, так і для представників малого 

бізнесу. За рахунок того, що все більше користувачів підключаються до Інтернету 
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напряму, (організації, наприклад, роблять це в обхід засобів захисту корпоративної 

мережі) користувачам просто необхідно мати надійну систему захисту своїх 

пристроїв, яка пропонувала надійний захист та не сповільнювала роботу. Саме з 

цією метою і було розроблено хмарний сервіс Cisco Umbrella, який дозволяє не 

тільки захищати комп’ютери від вже існуючих загроз, а також попередити нові 

потенціальні загрози. 

4. Umbrella – найшвидший та найпростіший спосіб забезпечити безпеку 

всіх користувачів за лічені секунди серед усіх існуючих на даний момент сервісів. 

Оскільки це хмарове рішення, не потрібно встановлювати ніякого обладнання та 

вручну обновляти програмне забезпечення. Можно також швидко ініціалізувати всі 

пристрої всередині мережі, включаючи персональні пристрої співробітників. А 

підтримка декількох видів підписок на хмаровий сервіс Cisco Umbrella значно 

розширює список цільової аудиторії користувачів та дає можливість 

використовувати цей елемент захисту як для невеликих компаній, так і для 

спеціалістів по розширеним функціям безпеки.  
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4 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ ЗАХИЩЕНОГО ОБМІНУ ЕЛЕКТРОННОЮ 

ПОШТОЮ 

 

 

4.1 Дослідження розрахунку основних потоків даних, що передаються на 

сервер корпоративної мережі 

   

В умовах широкосмугового трафіку одночасне обслуговування різнорідних 

запитів користувачів корпоративної мережі є важливим завданням. При цьому також 

варто враховувати обмеженість обчислювальних ресурсів.  

Для оптимізації механізму надання доступу до серверного обладнання 

корпоративної мережі необхідно проаналізувати основні потоки даних, що 

передаються в мережі: 

 

SDE	 � 	 �	Sі	. . . Sr
,                                         (4 .1)  

 

де S� - елемент, що виконує обробку даних, на основі потоку  запитів 

користувачів, 1 � 1. . �, (r - загальне число елементів в мережі). 

Кількість фаз обслуговування на шляху потоку запитів користувачів 

корпоративної мережі залежить від її архітектури, тобто топології та того 

обладнання, яке необхідно використовувати. Якщо в мережі використовується 

аналог хмарних обчислень, то для підвищення ефективності використання наявних 

ресурсів, мінімальне число основних фаз, що описують етапи обробки даних, 

необхідно прийняти рівним трьом (� � 3). 

При цьому кількість фаз обслуговування потоків у разі ускладнення або 

модифікації роботи корпоративної мережі може бути збільшено. Надалі потоки 

даних, що формуються, будемо розглядати для локальної мережі офісного 

приміщення, побудованої з використанням сучасних засобів інформаційно-
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телекомунікаційих технологій та реалізує трифазне обслуговування запитів 

користувачів. Призначення кожної з фаз обслуговування запитів щодо їх 

розташування в послідовності обробки запитів користувачів: 

-  Перша фаза представлена групою елементів у вигляді обчислювальних 

вузлів контролера, керуючого розподілом потоків даних між ресурсами ЦОД, 

розташованої в хмарі. 

-  Друга фаза представлена групою елементів у вигляді віртуальних машин, 

розміщених на обчислювальних вузлах корпоративної мережі, що забезпечують 

динамічне масштабування обчислювальних ресурсів в хмарі. 

- Третя фаза представлена у вигляді додатків, запущених на віртуальних 

машинах, що виконують обробку даних користувача. Крім того, до елементів третьої 

фази відносять вузли системи зберігання даних та системи управління базами даних, 

що беруть участь в обслуговуванні запитів користувачів, як невід'ємні частини 

центру обробки даних, який забезпечує доступ до мультимедійних сервісів в хмарі 

[25]. 

Кортеж елементів, що входять до складу ЦОД, має  вигляд: 

 

��� �{���… , ���, ���, … , ��� , ��
�, … , ��

�
,	                        (4.2) 

 

де ��
� - i-й eлемент �-й фази; m ∈ N, n ∈ N, k ∈ N - число елементів, що входять 

до складу системи на відповідних фазах �. 

Введемо також вхідні  ��
$  елементи, які передають потік даних в ЦОД, і 

вихідні ��
% елементи, що приймають потоки даних з хмарної інфраструктури. Отже, 

кортеж, що описує елементи корпоративної мережі, перетвориться до виду: 

 

��� �{��
$…�&

$, ���…���, ���…��� , ��
�…��

�, ��…% �'%
	                          (4.3) 
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де m ∈ N, n ∈ N, k ∈ N – число елементів, що входять до складу системи на 

відповідних фазах  �; l ∈ N, р ∈ N – число елементів на вході і виході хмарного ЦОД. 

Кожний елемент  ��
� інформаційної системи в будь-який момент часу може 

обслуговувати кілька запитів, що надійшли від різних користувачів. При цьому, в 

процесі виконання запиту користувача утворюються потоки даних на вході і виході з 

елемента системи, що володіють індивідуальними характеристиками, що 

змінюються в часі [24].  

Інтенсивність обробки розглянутих потоків запитів від користувачів 

корпоративної мережі, залежить від класу обслуговування, що визначається рівнем 

кінцевого додатку. У загальному випадку інтенсивність надходження та 

обслуговування потоку запитів для кожного класу додатків визначається функцією 

розподілу, що описується наступними законами розподілу: 

- для додатків, які здійснюють обробку потокових даних (передача відео 

трафіку) характерно розподіл Парето; 

- для додатків, які здійснюють обробку статичних даних (передача бінарного 

трафіку) характерно розподіл Вейбулла; 

- для додатків, які здійснюють обробку статичних даних (передача трафіку 

даних невеликого розміру) характерно розподіл Хі-квадрат. 

При обслуговуванні запитів в корпоративній мережі, побудованої з 

використанням хмарної архітектури, траєкторія проходження фаз для кожного 

потоку, може змінюватися динамічно. При цьому кількість унікальних потоків 

безпосередньо залежить від числа елементів на кожній фазі. 

Множина усіх потоків, які входять у елементи на кожній 1-ій фазі, включаючи 

вхідні потоки користувачів, можливо представити у вигляді: 

 

*� � ⋃ *�
��,

�-$ 	,           (4.4) 
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де j – номер фази обслуговування, n/ кількість елементів на � фазі. Виходячі з 

цього, усі вхідні потоки корпоративної мережі, яка реалізована з  використанням 

хмарних розрахунків, можливо представити у вигляді: 

 

* � ⋃ *�0
�-$ ,            (4.5) 

 

де f - кількість  фаз обслуговування. Для     вихідних     потоків     справедлива     

аналогічна     умова:  

 

1� � ⋃ 1�
��,

�-$ →1 � ⋃ 1�0
�-$ ,                                         (4.6) 

 

де n – кількість елементів на  j  фазі, �=1. . .f.   

Для ефективного обслуговування запитів користувачів, що утворюють потоки 

даних в корпоративній мережі, має існувати однозначне відображення виду  3: * →

1. 

При цьому, для обслуговування кожного запиту в будь-який момент часу в 

хмарної інформаційній системі будується матриця переходів Н між фазами 

обслуговування залежно від класу запиту і поточної завантаженості елементів 

системи. Граф переходу між фазами може бути отриманий з використанням функції: 

 

16
�7� � 38*�

�,9:, 16
�7� ∈ Y,                                         (4.7) 

 

 де е - номер елемента, що належить фазі 1 = > та направляючого потік даних ? 

до елементу ��
� фази �, ? � 1...>�

�.  

 Тоді множина всіх вхідних потоків для будь-якого елемента, отриманих від 

елемента корпоартивної мережі, що перебуває на попередній фазі, представимо у 

вигляді: 
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*�
�,�7� � 3�

7�@1�
�7� ∩ 3B*�

�CD,                                   (4.8) 

 

де � - фаза обслуговування. Тоді виходять потоки елемента ��
� спрямовані до 

елементу ��
�E� представимо у вигляді: 

 

*�
�,�E� � 1�

� ∩ 3B*�
�E�CD,                                             (4.9) 

 

 де � - фаза обслуговування. Тоді вираз    *�
∗
� ⋃ *�

��
�-$ 	 та  1�

∗
� ⋃ 1�

��
�-$     

можливо    описати відповідно вхідні та вихідні потоки фази �. 

У реальних корпоративних мережах вихідні потоки можуть перетинатися і 

потрапляти на обслуговування на один і той же обчислювальний вузол або 

виконуватися в рамках одного екземпляра додатка, що призводить до утворення 

внутрішніх черг на кожній з фаз обслуговування.  

Для опису даного процесу необхідно визначити зв'язки вихідних потоків даних 

елемента ��
� фази � G 1 з усіма елементами фази. З урахуванням цієї множини Уj* 

розширюється і приймає вид: 

 

1�∗ � ⋃ @1�
�,$

HI
, ⋃B⋃ 1�

�,�E�CDHI
,JK .	                                 (4.10) 

 

При цьому для заключної фази обслуговування необхідно також враховувати 

передачу потоку даних користувачеві. Для опису пересічних вхідних у фазу потоків 

введемо дві функції: 

 

*�,�E� � LM
�B1�∗C                                                  (4.11) 
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1�,�E� � LN
�81�∗:,	                                              (4.12) 

 

де    LM
�B1�∗C – характеризує   вхідні,    а    LN

�81�∗: – вихідні потоки, що 

перетинаються, які направлені у фазу. 

Аналогічним чином можна визначити множину вхідних потоків надходять у 

фазу обслуговування. При цьому також справедливо припинення потоків 

однотипних запитів користувачів. Отже, вхідний потік даних, що надходить на 

елемент ��
�,  який належить фазі �, від усіх елементів фази можливо представити у 

вигляді: 

 

*�∗ � ⋃ @*�
�,$

HI
, ⋃B⋃ *�

�,�E�CDHI
,JK                           (4.13) 

 

Для опису пересічних які виходять з фази потоків введемо дві функції: 

 

*�,�7� � OM
�B*�∗C                                                (4.14) 

1�,�7� � ON
�8*�∗:,                                               (4.15) 

 

де OM
�8*�∗: – характеризує вхідні, а ON

�B*�∗C – вихідні потоки що 

перетинаються, які надходять на фази. Таким чином, функції (4.14) та (4.15) 

описують потоки даних між фазами обслуговування у корпоративній мережі, яка 

розташована у хмарі. Для опису усієї багатофазної хмарної інформаційної системи 

формалізуємо опис потоків кожної фази. Тоді потоки даних, які розташовані у хмарі, 

можна представити у вигляді: 
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Так як потоки даних та їх характеристики можуть змінюватися у часі, слід 

доповнити отриманий опис потоків даних параметром часу P. Крім того, так як на 

корпоративну мережу впливають не тільки внутрішні процеси і потоки даних, а й 

зовнішні фактори, то опис системи можна доповнити параметром зовнішнього 

впливу Q. Тоді потоки зраджуваних даних в корпоративній мережі можна описати 

виразом вигляду: 

 

1�
� � 3�B*�

� , P, QC.        (4.16) 

 

Крім опису моделі потоків даних, які застосовують концепцію хмарних 

обчислень, потрібно побудувати алгоритм оптимізації процесу передачі поштових 

запитів, що надходять від користувачів. 

 

4.2 Побудова алгоритму оптимізації процесу передачі поштових запитів в 

хмарній системі зберігання 

 

Крім безпосередньої роботи з обслуговування запитів користувачів 

корпоративної мережі, в сховище даних надходять паралельні процеси, що 

впливають на її продуктивність.  

Одним з таких процесів є міграція даних, розміщених у сховищі. Необхідно 

детальніше пояснити - власники корпоративних мереж використовують хмарні 

середовища не лише для обміну електронною поштою, але і для зберігання, обробки 
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та подальшого пересилання великих масивів даних. А отже, є необхідність не лише 

фільтрувати та відокремлювати трафік, але і відслідковувати запити, що надходять 

до хмари. 

Через те, що велика кількість вірусів, хробаків та зловмисних програм, що 

можуть бути отриманні через сервіси емейл-листування, одразу потрапляють до 

хмари. Таким чином, про працездатність та цілісність мережі та даних, що в ній 

зберігаються мова вже не йде. 

Передача значних обсягів даних між пристроями одночасно з читанням даних 

основною групою користувачів створюють додаткове навантаження, що в свою 

чергу позначається на часі відгуку всієї інформаційної системи в цілому. 

Середні показники навантаження мережі та серверів заздалегіть можуть бути 

спроектовані та передбачені, навіть у часи найбільшого навантаження. Проте це не 

стосується зловмисного проникнення чи зловмисних запитів. 

Зазвичай наявні алгоритми передачі даних (особливо поштових запитів) в 

системах зберігання даних не враховують одну особливість - в процесі тиражування 

немає можливості отримати інформацію про затребуваність даних. Як правило, в 

алгоритмах, вживаних у сховищах даних, аналізується лише безпосередні операції 

звернення до фізичного пристрою, а не до елементу даних, що позначається на 

продуктивності системи зберігання. 

Для оптимізації даного процесу розроблено алгоритм передачі поштових 

запитів до хмарної системи зберігання. Він здійснює формування потоку трафіку для 

розподіленої обробки затребуваних даних в високонавантажених системах. 

Відмінною особливістю даного алгоритму є аналіз затребуваності даних з 

урахуванням завантаженості пристроїв і поточного розміщення.  

І, як висновок, всі операції задаються алгоритмом планування можна описати 

як граф вимог виду G (V, E, Р), де V - напрям переміщення запитів в сховище даних; 

Е - елемент даних (файл), затребуваний на пристрої; Р - пріоритет виконання 

операції в плані міграції.  
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У загальному вигляді схема взаємодії ресурсів в процесі передачі поштових 

запитів (даних) може бути представлена у вигляді такої схеми (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1 Схема взаємодії підсистеми планування і підсистеми передачі даних  

 

Особливістю розробленого алгоритму передачі поштових запитів є 

використання пріоритетного підходу до визначення послідовності операцій при 

формуванні плану передачі.  

Пріоритет виконання плану передачі даних формується динамічно щодо 

вступників запитів користувачів до елементу даних. У роботі алгоритму при 

формуванні пріоритету враховуються такі показники: 

1. Поточна завантаженість вузлів. 

2. Результати прогнозування навантажень, що спираються на історію звернень 

користувачів до тих чи інших елементів даних, а також на інтелектуальні алгоритми 

внутрішньо-системної авторизації користувачів. 

3. Розмір та тип затребуваних елементів даних. 

4. Пропускна здатність каналів зв'язку як зовнішніх, так і внутрішніх (залежно 

від напрямку передачі даних). 

5. Затребуваність активних даних, використовуваних в поточний момент 

(кількість користувачів звертаються до одного і того ж ресурсу в незалежності від 

його розташування в розподіленої системі зберігання). 

Загальна укрупненная блок-схема роботи вдосконаленого алгоритму міграції 

даних представлена на рис.4.2. 



 

Рис.4.2. Блок-схема
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доступу до сховища даних і додатків, формує план виконання операцій з передачі 

даних спрямований на паралельну обробку двох підмножин.  

При цьому, після виконання кожної операції проводиться аналіз кожної з 

множин і редагується список пріоритетів операцій в плані передачі запитів та 

операцій. Таким чином, відстежується стан пристроїв, затребуваність розміщених на 

них даних, а також запити користувачів корпоративної мережі, що дозволяє більш 

ефективно використовувати сховище даних. Особливо для передачі поштових 

запитів. 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

В розділі наведенно розрахунок операцій та запитів, які надходять від 

співробітників організації до хмарного середовища, та яким чином відбувається 

розділення цих запитів. Зокрема, зясовано, що на мережу впливають як внутрішні, 

так і зовнішні фактори. 

Дослідженно та  розкрито алгоритм передачі даних (поштових запитів). 

Основним принципом цього алгоритму є створення підсистем планування та 

підсистем передачі даних. Отже, при спробі несанксіонованого підключення до 

корпоративної мережі, через сервіси емейл-листування, спробі розмножити 

зловмисне програмне забезпечення, алгоритм покаже зміни трафіку, навіть під час 

навантаження. Це призведе до того, що буде можливість оперативно відшукати ті 

запити та ті пристрої, які створюють потенційно небезпечну ситуацію для всієї 

мережі, та локалізувати її.  
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ВИСНОВКИ 

 

В процесі виконання магістерської роботи було  проаналізовано поняття 

електронної пошти, програмного забезпечення створення та їх функціонування в 

системі електронної пошти. 

Опрацьовано та проаналізовано найбльш відомі на сьогодні протоколи 

електронної пошти в мережі Інтернет - POP3, IMAP і SMTP, що відіграють важливу 

функцію і мають індивідуальні способи роботи. 

Досліджено поняття «хмари» її розробку та планування архітектури. Також не 

менше уваги приділено апаратним особливостям устаткування, інфраструктурі 

обчислювальних вузлів, використанню численного низькорівневого програмного 

забезпечення, розробленого спеціально для цих систем (наприклад, специфічні 

операційні та файлові системи), що обумовлює якісний рівень надання послуг, у 

порівнянні з будь-якими іншими вже існуючими  або тільки розроблюваними 

продуктами. 

Розглянуто використання хмарних платформ, таких як: Microsoft, Windows 

Azure, Amazon, а також особливості використання даних сервісів взаємодіючи з 

використанням провайдерського обладнання. 

Не менш важливим у роботі є описання основних засобів захисту інформації 

на основі аналізу природи загроз, їх форми та шляхи можливої появи.  

Запропоновано впровадження захищенного Інтернет шлюзу на основі 

хмарного продукту Cisco Umbrella. Дане впровадження зможе зменшити негативний 

вплив та забезпечити більш надійне та достоврне емейл-листування поза 

корпоративною мережею. Таке рішення дозволить не тільки захищати комп’ютери 

від вже існуючих загроз, а й попередити нові потенціальні загрози. Здатність 

хмарного сервісу Cisco Umbrella підтримувати декілька видів підписок розширює 

список цільової аудиторії користувачів та дає можливість використовувати цей 
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елемент захисту як для невеликих компаній, так і для спеціалістів по розширеним 

функціям безпеки.  

Здійснено розрахунок запитів та операцій, які надходять від користувачів 

(співробітників) компанії до хмарного середовища, та яким чином відбувається 

розділення цих запитів. Крім того, було підкресленно, що на мережу впливають як 

внутрішні, так і зовнішні чинники. 

Дослідженно та розкрито алгоритм передачі даних (поштових запитів). 

Основним принципом цього алгоритму є створення підсистем планування та 

підсистем передачі даних. Отже, при спробі несанксіонованого підключення до 

корпоративної мережі, через сервіси емейл-листування, спробі розмножити 

зловмисне програмне забезпечення, алгоритм покаже зміни трафіку, навіть під час 

навантаження. Це призведе до того, що буде можливість оперативно відшукати ті 

запити та ті пристрої, які створюють потенційно небезпечну ситуацію для всієї 

мережі, та локалізувати її. 
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