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АНОТАЦІЯ 

Магістерська дисертація: 70 с., 13 рис., 7 табл., 22 дж., 2 додатки 

Магістерська дисертація присвячена аналізу особливостей та 

можливостей оброблення великих обсягів даних в хмарних середовищах.  

 В роботі розглянуто моделі комунікації, протоколи і формати обміну 

даними між компонентами системи. Запропоновано архітектурний підхід для 

побудови розподіленої системи з можливістю незалежного масштабування 

компонентів.   

 Проведено аналіз відмінностей моделей надання хмарних послуг та  типів 

розгортання хмарних середовищ. Запропоновано відповідний тип та модель.  

 Для проведення експерименту з можливості оброблення великих обсягів 

даних було сконфігуровано тестову інфраструктуру, розроблено сценарій 

тестування продуктивності хмарних середовищ DigitalOcean та AWS за 

допомогою навантажувальних тестів. 

 В рамках розділу охорони праці та цивільної безпеки було визначено 

основні потенційно небезпечні i шкідливі виробничі чинники під час виконання  

науково-дослідної роботи. Запропоновано технічні рішення та організаційні 

заходи з безпеки  і гігієни приміщень. 

 

Ключові слова: хмарні платформи, Інтернет речей, інфраструктура, 

медичні системи, AWS, DigitalOcean. 
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ABSTRACT 

 Master's thesis: 70 p., 13 fig., 7 tables, 22 sources, 2 appendices. 

This master’s thesis represents the analysis of the peculiarities and possibilities 

of the big data processing in clouds. 

The work describes the communication models, data exchange protocols and 

formats among the system components. Also, the architectural approach for the 

distributed system that is capable of the independent components scaling is outlined. 

Moreover, the difference between the cloud models and types of cloud 

deployment is analyzed. 

In terms of the experiment of the possibility of big data processing the textual 

infrastructure was configured, the productivity test script of such cloud environments 

as DigitalOcean and AWS was developed with the help of the loading test. 

The section Labour Safety and Сivil Defense defines the main potentially 

dangerous and harmful production factors during the scientific research work. Also, 

the technical solutions and organizational means of safety and room hygiene are 

outlined. 

 Key words: cloud platforms, Internet of things, infrastructure, medical systems, 

AWS, DigitalOcean. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

API – Application Programming Interface (набір визначень взаємодії різнотипного 

програмного забезпечення); 

HTTP – Hyper Text Transfer Protocol (протокол передачі даних); 

IoT – Internet of Things (Інтернет речей); 

REST – Representational State Transfer (підхід до архітектури мережевих 

протоколів, які забезпечують доступ до інформаційних ресурсів); 

SSL – Secure Sockets Layer (криптографічний протокол, який забезпечує 

встановлення безпечного з'єднання між клієнтом і сервером); 

TLS - Transport Layer Security – (криптографічний протокол, що надає 

можливості безпечної передачі даних в Інтернет); 

WebSocket – протокол, що призначений для обміну інформацією між браузером 

та веб-сервером в режимі реального часу. 
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ВСТУП 

Розподілені інформаційні системи, що побудовані за концепцією Інтернету 

речей є схильними до формування значних обсягів даних, особливо у разі їх 

масштабування. Слід зазначити, що аналіз великих обсягів даних (Big Data) може 

бути джерелом безцінної інформації для цілого ряду застосувань, тому  

подальший розвиток технологій пов’язаних з Інтернетом речей буде 

породжувати формування все більшого навантаження на інформаційні системи. 

Перед розробниками постають питання забезпечення безпечної передачі, 

надійного зберігання та швидкої обробки великих масивів даних, у тому числі в 

реальному часі.  

Шляхом вирішення проблем роботи з великими масивами даних є 

побудова розподіленої системи на базі хмарного середовища. Це дозволяє 

використовувати необмежену кількість обчислювального обладнання (серверів) 

та спрощує розгортання розподіленої інформаційної системи.  Орієнтуючись на 

проблеми розподілених систем, хмарні платформи пропонують широкий спектр 

сервісів та інструментів, що дозволяють швидко запустити систему та ефективно 

використовувати кошти на її утримання. Таким чином, проблема створення 

методології побудови розподілених систем з обробленням великих обсягів  

даних на сучасному етапі потребує розвитку та удосконалення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в рамках ініціативної НДР  "Радіотехнічні пристрої та системи 

Інтернету Речей", Номер державної реєстрації 0116U003308 від  01.03.2016. 

Метою дисертаційної роботи є аналіз особливостей та можливостей 

хмарного середовища для побудови на його основі розподіленої системи з 

обробленням даних. 

Для досягнення поставленої мети в роботі досліджено ряд наступних 

взаємопов'язаних задач:  

1) Розроблення архітектурного та інфраструктурного рішення для 

розподіленої хмарної системи. 
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2) Аналізу особливостей хмарного середовища та дослідження 

параметрів продуктивності системи розгорнутої на його основі. 

Об’єкти досліджень: процеси оброблення великих масивів даних в 

розподілених інформаційних системах Інтернету речей. 

Предмет досліджень: розподілена IoT система для збору та оброблення 

великих масивів даних на основі хмарних платформ Amazon Web Services та 

DigitalOcean. 

Методи досліджень – методи тестування програмного забезпечення.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у створенні 

методології  побудови, налаштування та оцінки продуктивності розподілених 

інформаційних систем з обробленням великих обсягів  даних. 

Практична цінність роботи полягає у  розробці тестового плану для 

визначення продуктивності розподіленої інформаційної системи та визначення 

кричних показників на відмову. 

Апробація результатів та публікації. За темою дисертації зроблено 

доповіді на 2-х всеукраїнських науково-технічних конференціях з публікацією 

тез доповідей.  

 Холод В. М. Застосування інтернету речей для збору даних в медичних 

системах / В. М. Холод, В.С. Мосійчук // Радіотехнічні поля, сигнали, 

апарати та системи ; міжн. наук.-техн. конф. ; 20 – 26 березня 2017р. – К., 

с. 216-218. 

 Холод В. М. Безпека IoT систем на рівні хмарного сервісу / В. М. Холод, 

В.С. Мосійчук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних 

процесах ; міжн. наук.-техн. конф. ; смт. Затока; 8 – 13 червня 2017.  – с. 

203-204. 
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РОЗДІЛ 1 

ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ЗБОРУ ТА 

ОБРОБЛЕННЯ ВЕЛИКИХ ДАНИХ 

Інтернет речей (IoT) – концепція обчислювальної мережі фізичних 

об'єктів, які обладнані вбудованими технологіями для взаємодії один з одним або 

із зовнішнім середовищем, яка розглядає організацію таких мереж як явище, що 

здатне перебудувати економічні та суспільні процеси та виключити з частини дій 

і операцій необхідність участі людини [1]. Наразі Інтернет речей як 

перспективний технологічний тренд активно втілюється в життя. В якості 

«речей» в такій мережі можуть виступати будь-які об'єкти фізичного світу, яким 

можна присвоїти IP-адреси і які здатні передавати дані. Багато компаній вже 

випускають «розумні» пристрої з можливістю підключення до Інтернету. Можна 

згадати і про розумні будинки [2], які по своїй суті є однією з найменших 

підсистем єдиної мережі IoT. 

  

Рис. 1.1 - Архітектура IoT [3] 

Для того, щоб краще уявити собі «ієрархію» Інтернету речей, а також 

проблеми масової реалізації концепції, розглянемо приклад архітектури IoT, що 
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наведена на рис. 1.1.  Шлюз забезпечує підключення сенсорів та пристроїв до 

сервера, здійснює балансування навантаження. Для різних пристроїв та сенсорів 

потрібно встановити відповідні конфігурації, що забезпечується блоком 

налаштувань [4]. Також існують пристрої, що здатні підєднуватись 

безпосередньо до IoT, без використання шлюзу.  Сервер Інтернету речей є 

центральною складовою всієї системи і може виконувати різні функції в 

залежності від особливостей системи, від збору даних і їх візуалізацї до аналізу 

та передбачень на основі машинного навчання. 

1.1 Моделі комунікації в IoT 

Відповідно до стандарту RFC 7452 [5], виділяється чотири основні моделі 

зв’язку, що використовується пристроями Інтернету речей: підключення 

пристрій-пристрій, підключення пристрій-хмара, підключення пристрій-шлюз, 

модель спільного використання даних на сервері [1]. Розглянемо кожну з цих 

моделей.  

Підключення пристрій-пристрій. Дана модель описує зв’язок між двома 

або декількома пристроями, що підключені безпосередньо один до одного, а не 

через проміжний сервер.  

 

Рис. 1.2 - Модель зв’язку пристрій-пристрій. 

 

Ці пристрої здійснюють зв'язок через різні типи мереж, в тому числі, через 

мережі на основі протоколу IP або Інтернет. До такої моделі встановлення 

прямого зв'язку належать протоколи Bluetooth, Z-Wave, ZigBee  та ін. (рис. 1.2).  
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Дані  мережі дозволяють пристроям, що підтримують такий протокол, 

здійснювати зв'язок і обмін повідомленнями для виконання своїх функцій. Ця 

модель зв'язку зазвичай застосовуються в таких додатках, як домашні системи 

автоматики, в яких зазвичай використовуються пакети даних малого розміру для 

встановлення зв'язку між пристроями з низьким рівнем вимог в області 

швидкості передачі даних. Побутові пристрої IoT, такі як лампочки, вимикачі, 

термостати і дверні замки, в домашній системі автоматики обмінюються малим 

обсягом інформації (наприклад, повідомлення про стан дверного замка або 

команда включення світла). Цей зв'язок від пристрою до пристрою наочно 

демонструє багато проблем взаємодії, які будуть розглядатися нижче. Ці 

пристрої часто знаходяться в безпосередньому зв'язку, зазвичай вони оснащені 

вбудованими механізмами безпеки, але також використовують певні моделі 

даних для кожного пристрою, що вимагають додаткових зусиль в розробці. Це 

означає, що виробники пристроїв повинні вкладати кошти в розробку 

визначених форматів даних для кожного типу пристроїв замість використання 

відкритої платформи для стандартних форматів. З точки зору користувачів, це 

часто означає, що використовувані протоколи передачі даних від пристрою до 

пристрою несумісні, і в результаті користувач змушений вибирати інші пристрої, 

що підтримують той же протокол. Наприклад, пристрої, що використовують 

протокол Z-Wave, несумісні з пристроями сімейства ZigBee. Незважаючи на те, 

що ця несумісність обмежує вибір користувача пристроями, що належать до 

певного сімейства на основі одного і того ж протоколу, користувач знає, що 

продукти певного сімейства працюють належним чином. 

Підключення пристрій-хмара. Дана модель підключення передбачає 

безпосереднє з’єднання IoT пристрою з хмарним сервісом, який керує обміном 

повідомленнями (рис. 1.3.). За такого підходу часто використовуються існуючі 

механізми зв'язку, такі як Ethernet або Wi-Fi. Модель підключення пристрій-

хмара використовується деякими популярними споживчими пристроями IoT, 

такими як самонавчальний термостат Nest Labs 44 і SmartTV виробництва 

Samsung [2]. У випадку самонавчального термостата Nest пристрій передає 
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інформацію в хмарну базу даних, де вони можуть використовуватися для аналізу 

споживання електроенергії вдома. Це хмарне підключення дозволяє 

користувачеві отримувати віддалений доступ до свого термостату через 

смартфон або веб-інтерфейс, а також підтримує оновлення програмного 

забезпечення термостату. Аналогічним чином, в разі технології SmartTV 

виробництва Samsung, телевізор використовує підключення до Інтернету для 

підключення інтерактивної функції розпізнавання голосу на пристрої телевізора. 

В цих випадках модель підключення пристрою до хмари забезпечує додаткову 

цінність для кінцевого користувача за рахунок розширення стандартних функцій 

пристрою.  

 

Рис. 1.3 - Модель зв’язку пристрій-хмара. 

 

Проте, проблеми сумісності можуть виникнути у разі спроби інтеграції 

пристроїв різних виробників. Найчастіше використовуються хмарні сервіси та 

пристрої одного виробника. Якщо для зв'язку між пристроєм і хмарними 

сервісами використовуються запатентовані протоколи даних, власник або 

користувач пристрою може користуватися лише певним хмарним сервісом, що 

обмежує його можливість користуватися послугами інших постачальників. 
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Отже, негативна сторона даної моделі – це залежність від провайдера хмарного 

сервісу.  

 Підключення пристрій-шлюз. Дана модель передбачає підключення 

пристрою до шлюзу прикладного рівня, що виступає в якості каналу для зв’язку 

з хмарним сервісом. Шлюз виконує перетворення даних або протоколів між 

пристроєм та хмарним сервісом. Дана модель показана на рис. 1.4.  

У багатьох випадках в якості локального шлюзу використовується 

смартфон з додатком для зв'язку з пристроєм і передачі даних в хмарний сервіс. 

Ця модель часто використовується з популярними споживчими пристроями, 

такими як браслети для занять спортом.  

 

Рис. 1.4 - Модель зв’язку пристрій-шлюз. 

У цих пристроях відсутня функція прямого підключення до хмарної 

служби, тому вони часто використовують програми смартфона для роботи в 

якості шлюзу підключення. Іншим різновидом цієї моделі підключення 

пристрою до шлюзу є пристрої, що виконують роль концентратора в додатках 
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домашньої автоматики. Ці пристрої використовуються в якості локального 

шлюзу між окремими пристроями IoT і хмарним сервісом, але вони також 

можуть заповнювати прогалини інтероперабельності між самими пристроями. 

Дана модель зв'язку часто використовується для інтеграції нових 

інтелектуальних пристроїв у традиційну систему з пристроями, які спочатку не 

можуть з ними взаємодіяти. Недолік цього підходу полягає в тому, що 

необхідність розробки системи і шлюзу прикладного рівня збільшує складність і 

вартість системи в цілому. 

Модель спільного використання даних на сервері. Дана модель являє 

собою  архітектуру, що дозволяє користувачам експортувати і аналізувати дані 

інтелектуальних об'єктів з хмарної служби в поєднанні з даними з інших джерел 

(рис. 1.5). Всі дані що завантажуються до серверу є доступними для інших 

систем. Даний підхід дозволяє робити розподіл на системи збору даних та їх 

обробки. 

 

Рис. 1.5 - Модель спільного використання даних на сервері. 

 

1.2 Протоколи і формати обміну даними між компонентами системи 

Опишемо протоколи передачі даних між компонентами системи. Зв’язок між 

пристроями (або шлюзами) і хмарою відбувається по зашифрованому  протоколу 

HTTP/2, який використовує криптографічний протокол TLS 1.2. Шифрування 
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трафіку потрібне, аби уникнути перехоплення даних та інших атак. Протокол 

HTTP/2, стандартизований у 2015 році [6], дуже добре підходить для IoT, 

зважаючи на переваги: 

1. Розроблений як оптимізація HTTP/1.1.  

2. Реалізує стискання HTTP-заголовків (HPACK) за допомогою коду 

Хаффмана. Цей метод має високу ефективність і потребує мало пам’яті, 

що дуже важливо для малопотужних пристроїв.  

3. За допомогою таких технік як конвеєр та мультиплексування заохочує 

використання одного TCP-з’єднання, що дозволяє уникати повільного 

тристороннього рукостискання (three-way handshake), яке, до того ж, 

потребує додаткових ресурсів. У зашифрованому протоколі повторне 

використання з’єднання дозволяє уникнути ще більш довгого TLS 

діалогу (negotiation).  

4. Передбачає операцію PING на рівні протоколу, що дозволяє 

використовувати її для перевірки працездатності з’єднання з пристроєм.  

5. Підтримує високорівневу сумісність із HTTP/1.1: методи, коди стану, 

URI, поля заголовків.  

В якості альтернативи HTTP/1.1 існує протокол MQTT, що має значно 

кращу ефективність. Проте із появою HTTP/2 за продуктивністю HTTP/2 і MQTT 

майже зрівнялися. 

Головною перевагою використання HTTP є його поширеність і 

загальноприйнятість у Web, що означає наявність функціональних і стабільних 

серверних і клієнтських бібліотек. 

HTTP/2 реалізує техніку server push, яка дозволяє серверу ініціювати 

відправку даних клієнту замість традиційної моделі «запит-відповідь». Проте 

більш природнім і ефективним для повнодуплексного зв’язку є застосування 

протоколу WebSocket [7]. Пристрої, якщо вони мають можливість установити 

з’єднання з сервером, підтримують відкритий канал, по якому можуть 

отримувати команди адміністраторів від сервера за протоколом WebSocket. 
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Використовується захищений варіант протоколу WebSocket – WebSocket Secure 

(WSS). 

У якості основного формату даних, у якому front-end сервери отримують 

інформацію, використовується JSON. Він, як і HTTP, є дуже поширеним; може 

читатися людиною (тобто не є бінарним); є простим для формування та парсингу. 

Недоліком порівняно з бінарними форматами є розмір повідомлень, але його 

можна усунути за рахунок застосування стандартних методів стискання, таких 

як gzip. Загалом, на front-end серверах реалізується REST API, який 

використовується пристроями, адміністраторами та аналітиками. Як уже було 

зазначено, зв’язок між пристроями та точкою входу в хмарну інфраструктуру 

платформи відбувається з використанням зашифрованого з’єднання. 

Дешифрування (SSL termination) відбувається на рівні балансувальника 

навантаження, і front-end сервери отримують уже відкриті дані. Це можна 

зробити тому, що з’єднання всередині дата-центру можна вважати безпечним: 

трафік або ізолюється від інших клієнтів хостингу за допомогою інструментів 

віртуалізації, або інфраструктура платформи може розташовуватися в повністю 

фізично ізольованому сегменті мережі [9]. До того ж, це дозволяє виконувати 

дешифрування за допомогою спеціально пристосованих більш продуктивних 

рішень, а на фронтальних серверах витрачати ресурси лише на основну логіку 

обробки запитів. 

Передача даних між чергою повідомлень, підсистемою обробки даних, 

базою операційних даних, базою адміністративних даних і фронтальними 

серверами відбувається у певних бінарних форматах через TCP, які реалізуються 

відповідними бібліотеками. Наприклад, підсистема обробки даних може 

обмінюватися в процесі обчислень між своїми робочими (worker) серверами 

серіалізованими об'єктами. Формати даних і протоколи їх передачі між різними 

компонентами системи показано на рисунку 1.6.   
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Рис. 1.6 - Формати даних і протоколи їх передачі між компонентами системи. 

 

1.3 Мікросервісна архітектура 

Мікросервісний стиль архітектури [8] – підхід до розробки цілісної 

програми як набору маленьких сервісів, кожен із яких працює у власному 

процесі та з’єднуються з іншими за допомогою легких механізмів, таких як RPC 
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або HTTP. Сервіси будуються відповідно до певної задачі та можуть незалежно 

розгортатись автоматизованими системами. Наявний деякий мінімум 

централізованого керування такими сервісами. 

 Традиційні серверні системи зазвичай будуються як моноліти – логічно 

окремі виконувані програми. І цей підхід є природнім: уся логіка обробки запитів 

працює в одному процесі, що дозволяє використовувати наявні інструменти 

мови програмування для поділу програми на класи, функції та простори імен. 

Моноліт можна масштабувати горизонтально, запустивши багато екземплярів 

поза балансувальником навантаження. 

Монолітне ПЗ є досить успішним, але має свої недоліки. Цикли зміни 

моноліту зв’язані один з одним, тобто зміна невеликої частини системи вимагає 

повторного збирання (компіляції) і розгортання. З плином часу стає складно 

підтримувати гарну модульну структуру, утримуючи зміни, що стосуються 

конкретного модуля, лише всередині нього. Масштабувати доводиться весь 

моноліт замість окремих частин, які потребують більшої кількості ресурсів. 

Мікросервіси ж можна розгортати та масштабувати незалежно один від 

одного. Вони також забезпечують чіткі межі між модулями, навіть дозволяючи 

реалізовувати окремі підсистеми на різних мовах програмування. Таке 

розмежування допомагає керувати складністю кодової бази, оскільки кожен 

модуль матиме публічний API, який міститиме лише потрібну функціональність, 

а все інше буде інкапсульовано та не мати значення для розробки інших сервісів, 

які залежать від цього. 

Основним недоліком мікросервісної архітектури є збільшення складності 

обробки помилок. На відміну від моноліту, кожен виклик сервісу може 

закінчитися невдачею. Тому потрібно розробляти механізми моніторингу стану 

сервісів, перевіряти різноманітні метрики їх функціонування, а також 

автоматизовувати відновлення мікросервісу в разі його відмови. 

Позитивним моментом є те, що відмови в мікросервісній архітектурі є 

великою мірою ізольованими. Якщо задоволення запиту вимагає виклику 
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багатьох сервісів і частина з них недоступна, можливо надати менш повну 

відповідь. 

Складності також можуть бути викликані забезпеченням послідовності 

розгортання залежних мікросервісів, а також необхідністю керування 

транзакціями, які взаємодіють із декількома підсистемами. 

1.4 Підсистема прийому операційних даних 

Оскільки дані надходять на високій швидкості та можуть відбуватися 

сплески трафіку, потрібно мати буфер між базою даних і фронтальними 

серверами для балансування навантаження. Для цього архітектура платформи 

передбачає використання черги повідомлень. 

Черги повідомлень задають асинхронний комунікаційний протокол. Це 

означає, що відправник і одержувач повідомлення не повинні взаємодіяти із 

чергою повідомлень одночасно. Повідомлення, які розміщуються в черзі, 

зберігаються до їх отримання приймачем. 

Важливою рисою черги повідомлень є забезпечення стійкості та 

надійності, які реалізуються за допомогою різних стратегій зберігання даних. 

Для підвищення надійності доставки повідомлень є можливість зберігати їх на 

диску до їхнього отримання одержувачем. Навіть якщо програма-приймач або 

черга повідомлень припинить роботу через збій, повідомлення будуть в безпеці 

та будуть доступні одержувачам, щойно система буде знову працездатна. 

Використовуючи чергу повідомлень, можна підтримувати набагато 

більший обсяг повідомлень. Загалом, застосування архітектури з чергою 

повідомлень – вдала стратегія організації асинхронної обробки великих даних. 

Сформулюємо вимоги до черги повідомлень, які треба врахувати при 

виборі з наявних рішень:  

1. Висока продуктивність. Потрібно забезпечувати високу швидкість 

запису повідомлень у чергу.  

2. Горизонтальна масштабованість. Можливість підвищити пропускну 

здатність системи за допомогою збільшення кількості серверів.  
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3. Можливість зберігати повідомлення на диску. Потрібно, аби зменшити 

кількість втрачених даних при відключенні сервера з чергою 

повідомлень. Це потрібно при читанні даних з черги великими  пакетами 

з великими інтервалами – в даному випадку за відсутності зберігає є 

ризик втратити велику кількість даних. 

4. Реплікація. Для певного збільшення гарантій зберігання даних і 

збереження доступності черги повідомлень для одержувачів у разі 

відключення частини серверів.  

5. Здатність конфігурувати рівень забезпечення надійності зберігання 

повідомлень. Тобто те, на скільки серверів відбувається реплікація та як 

часто повідомлення зберігаються на диску. Потрібно для того, аби 

налагодити систему так, щоби надійніше зберігати повідомлення від 

пристроїв, які мають великий період між операціями надсилання даних. 

При великому навантаженні повинна бути можливість навпаки 

послабити такі гарантії.  

6. Можливість розділяти повідомлення на групи за темами. Таким чином, 

можна спрямувати одержувачів повідомлень, що реалізують специфічну 

для певного виду пристрою логіку, на отримання повідомлень з 

конкретної черги, в яку вміщуються відповідні дані.  

Як бачимо, запропонована у розділі 1.1 архітектура великою мірою 

ввібрала ідеї мікросервісної архітектури. Компоненти чітко розділені та мають 

свій виділений набір функціональності. 

Front-end сервери забезпечують уніфіковану точку входу до системи. При 

надходженні запиту, відповідно до практик мікросервісної архітектури, front-end 

сервери роблять необхідну кількість викликів API сервісів, а потім об’єднують 

отримані результати для формування відповіді. 

Як було описано в розділі 1.3, внутрішня комунікація між серверами 

відбувається у бінарному форматі по TCP з міркувань ефективності, але з точки 

зору коду, кожен сервіс надає публічний API, який інкапсулює створення 

повідомлень до відповідного сервісу. 
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Крім розмежування відповідальності головною перевагою є можливість 

горизонтального масштабування кожного сервісу окремо. Наприклад, якщо 

надходження операційних даних значно пришвидшується без збільшення потоку 

адміністративних даних, можна масштабувати відповідну СКБД окремо. 

Слід зазначити, що застосування концепції Інтернету речей дає 

можливість вивести на новий рівень розподілені системи з обробленням даних.  
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РОЗДІЛ 2  

ХМАРНІ СЕРЕДОВИЩА 

 

Хмарні обчислення це модель надання повсюдного і мережевого доступу 

до загального пулу обчислювальних ресурсів (наприклад, мереж, серверів, 

систем зберігання, додатків і сервісів), які можуть бути швидко надані і звільнені 

з мінімальними зусиллями по управлінню і необхідністю взаємодії з 

провайдером послуг (сервіс-провайдером). Хмарна модель підтримує високу 

доступність сервісів і описується п'ятьма основними характеристиками, трьома 

сервісними моделями надання послуги чотирма моделями розгортання. 

Загальновідомо, що основні характеристики можуть бути наступними: 

- Сервіс самообслуговування в міру виникнення необхідності. Споживач 

може самостійно забезпечувати себе обчислювальними можливостями 

(засобами і ресурсами), такими як серверний час і мережеві сховища, в міру 

необхідності запитуючи їх у сервіс-провайдера в односторонньому 

автоматичному режимі, без необхідності взаємодії з персоналом, що представляє 

сервіс-провайдера. 

- Вільний мережевий доступ. Запитувані сервіси доступні по мережі через 

стандартні механізми, що підтримують використання гетерогенних платформ 

тонких і товстих клієнтів (наприклад, мобільних телефонів, ноутбуків). 

- Пул ресурсів. Обчислювальні ресурси провайдера організовані в вигляді 

пулу для обслуговування різних користувачів в моделі множинної оренди з 

можливістю динамічного призначення і перепризначення різних фізичних і 

віртуальних ресурсів відповідно до потреб користувачів. Особливе значення має 

незалежність розміщення ресурсів, при якому замовник, в загальному випадку, 

не знає і не контролює точне фізичне розташування наданих ресурсів, але може 

уточняти їх розташування на більш високому рівні абстракції (наприклад, країна, 

штат або центр обробки даних). Прикладами таких ресурсів є системи 

зберігання, обчислювальні можливості, пам'ять, пропускна здатність мережі, 

віртуальні машини. 
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- Швидка еластичність. Обчислювальні можливості можуть бути надані 

швидко і гнучко змінюваного обсягу, в ряді випадків - автоматично, для 

оперативного підвищення масштабованості і швидкого звільнення для 

зменшення масштабів споживання. Для споживача ці ресурси часто 

представляються (виглядають), як доступні в необмеженому обсязі, і можуть 

бути придбані в будь-який момент часу в будь-якій кількості. 

- Вимірний сервіс. Хмарні системи автоматично контролюють і 

оптимізують використання ресурсу, вимірюючи його на певному рівні 

абстракції, відповідному типу використовує його сервісу для кінцевого 

споживача (наприклад, обсягу зберігання, обчислювальної потужності, смуги 

пропускання і активних облікових записів користувачів). Використання ресурсів 

може піддаватися моніторингу, бути контрольованим і супроводжуватися 

звітністю, забезпечуючи прозорість споживання і для провайдера, і для 

споживача використаного сервісу. 

2.1 Моделі надання хмарних послуг 

Програмне забезпечення як послуга. Cloud Software as a Service (SaaS). 

Споживачеві надаються програмні засоби - додатки провайдера, що працюють в 

хмарній інфраструктурі. Програма є доступною з різних клієнтських пристроїв 

через інтерфейс тонкого клієнта, такого як брaузер (наприклад, електронна 

пошта з web-інтерфейсом). Споживач не керує і не контролює саму хмарну 

інфраструктуру, на якій виконується додаток, будь то мережі, сервери, 

операційні системи, системи зберігання або навіть деякі специфічні для додатків  

можливості. У ряді випадків, споживачеві може бути надано можливість доступу 

до деяких призначеним для користувача конфігураційним налаштувань. 

Платформа як послуга. Cloud Platform as a Service (PaaS). Споживачеві 

надаються засоби для розгортання в хмарній інфраструктурі створюваних або 

придбаних додатків, що розробляються з використанням підтримуваних 

провайдером інструментів і мов програмування. 
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Інфраструктура як послуга. Cloud Infrastructure as a Service (IaaS). 

Споживачеві надаються засоби обробки даних, зберігання, мережі та інших 

базові обчислювальних ресурси, на яких споживач може розгортати і виконувати 

довільний програмне забезпечення, включаючи операційні системи і додатки. 

Споживач не керує і не контролює саму хмарну інфраструктуру, але може 

контролювати операційні системи, засоби зберігання, що розгортаються додатки 

і, можливо, мати обмежений контроль над вибраними мережевими 

компонентними (наприклад, мережевий екран хоста, керованого споживачем). 

Рис. 2.1 – Багаторівнева система безпеки хмарних середовищ IasS, PaaS, SaaS. 

В залежності від типу хмарного середовища (інфраструктура як сервіс 

(IaaS), платформа як сервіс (PaaS) і програмне забезпечення як сервіс (SaaS)) в 

користувача та постачальника мають різні зони контролю. На рисунку 2.1 

представлено багаторівневу систему безпеки трьох моделей хмарних середовищ. 
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2.2 Моделі розгортання хмарних середовищ 

Приватне хмара (Private cloud). Хмарна інфраструктура функціонує 

цілком у цілях обслуговування однієї організації. Інфраструктура може 

керуватись самою організацією або третьою стороною і може існувати як на 

стороні споживача так і у зовнішнього провайдера. 

Хмара спільноти або загальне хмара. хмарна інфраструктура 

використовується спільно декількома організаціями та підтримує обмежене 

співтовариство, що розділяють загальні принципи (наприклад, місію, вимоги до 

безпеки, політики, вимоги до відповідності регламентам і керівним документам). 

Така хмарна інфраструктура може керуватись самими організаціями або третьою 

стороною і може існувати як на стороні споживача так і у зовнішнього 

провайдера. 

Публічне хмара (Public cloud). Хмарна інфраструктура створена в якості 

загальнодоступної або доступною для великої групи споживачів не пов'язаної 

загальними інтересами, але належать до однієї області діяльності. така 

інфраструктура знаходиться під контролем організації, що продає відповідні 

хмарні послуги надає хмарні сервіси. 

Гібридне хмара (Hybrid cloud). Хмарна інфраструктура є поєднанням двох 

і більше хмар (приватних, загальних або публічних), що залишаються 

унікальними сутностями, але об'єднаними разом стандартизованими або 

приватними (пропрієтарними) технологіями, що забезпечують сумісність даних 

і додатків між такими хмарами (наприклад, такими технологіями, як пакетна 

передача даних для балансу завантаження між хмарами). 

 Взявши до уваги те, що при побудові розподіленої систем, до питання 

безпеки має приділятись висока увага, для подальшого аналізу було обрано 

модель надання послуг – Інфраструкутра як сервіс. Оскільки дана модель 

забезпечує кращий рівень контролю над даними та політиками безпеки ніж інші 

моделі розгортання.  
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РОЗДІЛ 3 

ПОБУДОВА  ІНФРАСТРУКТУРИ ТА АНАЛІЗ РОЗПОДІЛЕНОЇ IOT 

СИСТЕМИ 

3.1  Мета експерименту 

 

Для того щоб оцінити продуктивність та доцільність застосування хмарного 

середовища для побудови розподіленої системи були обрані наступні критерії 

оцінки: 

1. Максимальна кількість одночасно підключених пристроїв. 

2. Час під'єднання до серверу. 

3. Час за який було отримано відповідь від серверу. 

В якості розподіленої IoT системи доцільно використати Mainflux. Оскільки це 

сучасна, високозахищена платформа IoT, написана на мові програмування Go 

[10]. Дана система відповідає всім вимогам архітектурним вимогам, що були 

сформульовані в першому розділ. Обрана система розроблена на основі 

мікросервісів, а її вихідний код знаходяться у вільному доступі. 

3.2  Тестова архітектура 

В якості тестової інфраструктури булу обрано дворівневу архітектуру через 

те, що вона забезпечує вимогу стосовно незалежного масштабування рівню 

Back-end серверів залежно від рівню серверів бази даних. Обрана архітектура 

представлена на рисунку 3.1. 

Для спрощення розгортання інфраструктури, було використано відхід -  

Інфраструктура як код. Це процес який налаштування та контролю середовищем 

шляхом опису його стану з використання описової мови. Головна перевага 

даного підходу це висока повторюваність середовища та можливість його 

версіонування.  В якості засобу керування інфраструктурою було використано 

програмне забезпечення з відкритим кодом – Terraform [18]. 
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3.3  Система керування версіями 

Більша частина часу при роботі над магістерською дисертацією – це 

написання програмного коду, тому доцільно використовувати систему контролю 

версій. 

Система контролю версій – це система, що записує зміни у файл або набір 

файлів протягом деякого часу, так що ви зможете повернутися до певної версії 

пізнише. Місце зберігання даних файлів називають репозиторієм. Всередині 

кожного з репозиторіїв можуть бути створені паралельні лінії розробки – гілки. 

Гілки використовують для зберігання різних версій продукту. Поділ на гілки 

відбувається в залежності від обраного процесу роботи з репозиторієм. Загалом 

виділяють наступні гілки: гілка активної розробки, гілка для розробки нового 

функціоналу, головна гілка, релізна гілка.  

Використання системи контролю версії є необхідним для роботи над 

великими проектами, над якими одночасно працює велика кількість розробників. 

Системи контролю версії надають ряд таких можливостей:  

 Можливість створення різних варіантів одного документу;  

 Документування всіх змін (коли ким було змінено/додано, хто який рядок 

змінив);  

 Реалізацію функції контролю доступу користувачів до файлів. 

 Можливість створювати документацію проекту з поетапним записом змін 

в залежності від версії; 

 Можливість давати пояснення до змін та документувати їх.  

Нижче розглянуто найпопулярніші на даний момент системи контролю версій. 

Subversion (SVN) – централізована система. Дані зберігаються в єдиному 

сховищі. При збереженні нових версій використовується дельта-компресія, 

тобто система знаходить відмінності нової версії від попередньої і записує тільки 

їх, уникаючи непотрібного дублювання даних. Сховище може розташовуватися 

на локальному диску або на мережевому сервері. До локального сховища клієнт 

Subversion звертається безпосередньо. Клієнти копіюють файли з сховища, 
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створюючи локальні робочі копії, потім модифікують їх і публікують зміни в 

сховищі. Декілька клієнтів можуть одночасно звертатися до сховища. 

Основними недоліками SVN є централізованість репозиторію, низька швидкість 

роботи, наявність помилок при змінах імені файлів та директорій і низька 

гнучкість роботи. 

Mercurial – розподілена система керування версіями файлів та спільної 

роботи, розроблена для ефективної роботи з дуже великими репозиторіями коду. 

Mercurial спочатку був написаний для Linux, та пізніше портований під Windows, 

Mac OS X і більшість Unix-систем. У першу чергу він є консольною програмою. 

Всі його операції запускаються параметрами програми hg. 

GIT – розподілена система контролю версій, основними перевагами якої 

є надзвичайно висока в порівнянні з SVN швидкість роботи, гнучкість, обмін 

змінами напряму між учасниками розробки та зручність використання у великих 

проектах. Проте є й певні недоліки – перш за все це неефективність в невеликих 

проектах. 

В якості системи контролю версій було обрано відкриту платформу 

GitHub оскільки, вона працює на основі технології git, є безкоштовною для 

відкритих проектів та студентських робіт і має безліч додаткових функцій. Одна 

з таких функцій – це можливість керувати проектом. 

3.4  Розгортання інфраструктури в різних хмарних середовищах 

Для проведення аналізу системи збору та аналізу даних було обрано наступні 

хмарні провайдери: 

DigitalOcean – це американський провайдер хмарних інфраструктур, з 

головним офісом в Нью-Йорку і з центрами обробки даних по всьому світу. 

DigitalOcean надає хмарні послуги для розробників, дає можливість розгортати і 

масштаб програми одночасно на декількох серверах. Сьогодні компанія має 12 

центрів обробки даних в таких містах, як New York, San Francisco, Amsterdam, 

Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. 

Основні сервіси: 
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 Droplet – це хмарний сервер що базується на SSD дисках високого класу 

продуктивності. Дана особливість дозволяє розгорнути новий сервер всього за 

55 секунд. Є можливість зміни типу серверу без перестворення [14]. 

 Block Storage – високодоступний диск для постійного зберігання даних. 

Максимальний об’єм одного диску – 16 ТБ, можна під’єднувати декілька 

дисків до одного серверу [15].  

 Fast Networking – це високошвидкісна мережа з максимальною пропускною 

здатністю 40Gbps. Надається можливість використання хмарного DNS 

сервісу, створення приватних мереж та публічних адрес IPv6 [16]. 

Всі доступні сервіси мають зручний API інтерфейс, що дозволяє описувати 

інфраструктуру в якості коду. Наведемо приклад розгортання одного хмарного 

серверу, та додавання DNS запису що вказує на цей сервер. 

Приклад опису серверу мовою HCL: 

# ----------------------------------------------- 

# Droplets 

# ----------------------------------------------- 

resource "digitalocean_droplet" "server" { 

  image  = "${var.droplet_image}" 

  name   = "server-${var.region}" 

  region = "${var.region}" 

  size   = "${var.droplet_size}" 

 

  user_data = "${data.ignition_config.server.rendered}" 

 

  ssh_keys = [ 

    "${digitalocean_ssh_key.ssh_key.id}" 

  ] 

} 

 

resource "digitalocean_ssh_key" "ssh_key" { 

  name       = "ssh-key-${var.region}" 

  public_key = "${file("/Users/vkholod/.ssh/vkholod.pub")}" 

} 

 

Конфігурація DNS мовою HCL: 

# ----------------------------------------------- 

# Domains 

# ----------------------------------------------- 
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resource "digitalocean_domain" "domain" { 

  name       = "${var.domain}" 

  ip_address = "${digitalocean_droplet.server.ipv4_address}" 

} 

 

Amazon Web Services – інфраструктура платформ хмарних веб-сервісів, 

представлена компанією Amazon. AWS пропонує широкий спектр глобальних 

хмарних продуктів, включаючи обчислювальні сервіси, сховища даних, бази 

даних, засоби аналітики, мережі, мобільні технології, інструменти для 

розробників, інструменти управління, засоби забезпечення безпеки і 

корпоративні програми. Ці сервіси допомагають різним організаціям 

розвиватися швидше, знижувати витрати в сфері ІТ і забезпечувати 

масштабування. Найбільші корпорації і стрімко зростаючі стартапи довіряють 

AWS підтримку роботи широкого спектру робочих навантажень, включаючи 

мобільні та інтернет-додатки, розробку ігор, обробку та зберігання даних, 

сховища, архівацію і багато іншого. Розглянемо основні сервіси: 

 Обчислювальний хмара Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) - це 

веб-сервіс, що надає безпечні масштабовані обчислювальні ресурси в хмарі. 

Полегшуючи проведення великомасштабних обчислень в хмарі [11]. 

 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - це об'єктне сховище, оснащене 

простим веб-інтерфейсом. Сервіс дозволяє зберігати будь-який обсяг даних 

та видавати дані через Інтернет, де б ви не знаходилися. Amazon S3 

забезпечує надійність на рівні +99,999999999% і можливість масштабування 

більш ніж на трильйони об'єктів по всьому світу [12]. 

 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) надає постійні томи блочного 

сховища для використання з інстанси Amazon EC2 в хмарі AWS. Кожен том 

Amazon EBS автоматично дублюється всередині своєї зони доступності, 

забезпечуючи захист від збою компонентів, а також високу доступність і 

надійність. Тома Amazon EBS забезпечують продуктивність без збоїв і 

затримок, яка необхідна для виконання робочих навантажень користувача. 
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Завдяки Amazon EBS ви можете змінювати обсяг використання за лічені 

хвилини і при цьому платити тільки за ресурси що використовуються. 

 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) дозволяє легко 

налаштовувати, використовувати і масштабувати реляційні бази даних в 

хмарі. Забезпечує економічне і масштабоване використання ресурсів при 

одночасній автоматизації трудомістких завдань адміністрування, таких як 

встановлення апаратного забезпечення, налаштування бази даних, 

встановлення оновлень і резервне копіювання. Це дозволяє зосередити увагу 

на додатках, щоб забезпечити необхідні їм високу продуктивність, високу 

доступність, безпеку і сумісність. RDS дозволяє на вибір використовувати 

шість відомих СУБД, таких як Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, 

Oracle і Microsoft SQL Server. 

 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) - це логічно ізольований розділ 

хмари, в якому можна запускати ресурси AWS в віртуальній мережі. Таким 

чином можна повністю контролювати мережу, в тому числі вибирати 

власний діапазон IP-адрес, створювати підмережі, а також налаштовувати 

таблиці маршрутизації і мережеві шлюзи. Для забезпечення надійного і 

зручного доступу до ресурсів і додатків в VPC можна використовувати як 

IPv4, так і IPv6 [13]. 

 Elastic Load Balancing – це балансувальник наватаження, що дощволяє 

автоматично розподіляти вхідний трафік додатків між декількома серверами 

Amazon EC2. Він дає можливість досягти відмовостійкості та ефективно 

виділяючи обсяг ресурсів, необхідний для розподілу навантаження згідно з 

обсягом вхідного трафіку додатків [17]. 

 

Приклад опису EC2 серверів мовою HCL: 

# ----------------------------------------------- 

# ECS app instances 

# ----------------------------------------------- 
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resource "aws_launch_configuration" "ecs_app_instance" { 

  image_id                    = "${var.instances_ami}" 

  instance_type               = "${var.ecs_app_instance_type}" 

  associate_public_ip_address = true 

 

  iam_instance_profile = 

"${aws_iam_instance_profile.ecs_app_instance.name}" 

  user_data            = "${data.ignition_config.app.rendered}" 

  key_name = "${var.key_name}" 

  security_groups = [ 

    "${var.default_security_group_id}", 

    "${aws_security_group.ecs_app_instance.id}", 

  ] 

  ebs_block_device { 

    volume_type           = 

"${var.ecs_app_instance_docker_volume["type"]}" 

    volume_size           = 

"${var.ecs_app_instance_docker_volume["size"]}" 

    device_name           = 

"${var.ecs_app_instance_docker_volume["device"]}" 

    encrypted             = 

"${var.ecs_app_instance_docker_volume["encrypted"]}" 

    delete_on_termination = 

"${var.ecs_app_instance_docker_volume["delete_on_termination"]}" 

  } 

  lifecycle { 

    create_before_destroy = true 

  } 

} 

Приклад налаштування DNS серверу в AWS мовою HCL: 

# ----------------------------------------------- 
# Route53 records 
# ----------------------------------------------- 
resource "aws_route53_record" "backend_a" { 
  zone_id = "${var.zone_id}" 
  name    = "${var.backend_dns_name}.${var.zone_name}" 
  type    = "A" 
 
  alias { 
    name    = "${aws_alb.backend.dns_name}" 
    zone_id = "${aws_alb.backend.zone_id}" 
 
    evaluate_target_health = true 
  } 
} 
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3.5  Методи тестування 

Тестування продуктивності – це практика комп’ютерної науки, яка прагне 

до створення стандартів ефективності в реалізації, дизайну та архітектури 

системи. 

Тестування продуктивності – це комплекс типів тестування, метою яких є 

визначення працездатності, стабільності, споживання ресурсів та інших 

атрибутів якості додатку в умовах різних сценаріїв використання і навантажень. 

Тестування продуктивності дозволяє знаходити можливі уразливості і недоліки 

в системі з метою запобігти їх згубному впливу на роботу програми в умовах 

використання [19]. 

Необхідні параметри роботи системи в певному середовищі можна 

тестувати за допомогою: 

 визначення робочої кількості користувачів програми; 

 вимірювання часу виконання різних операцій системи; 

 визначення продуктивності додатка при різних ступенях навантаження; 

 визначення допустимих меж продуктивності програми при різних рівнях 

навантаження. 

Залежно від характеристик, які нам потрібно протестувати, тестування 

продуктивності ділиться на типи: 

 Навантажувальне тестування є найпростішою формою тестування 

продуктивності. Випробування навантаження зазвичай проводиться, щоб 

зрозуміти поведінку системи при певному очікуваному навантаженні. Це 

навантаження може бути, як очікувана одночасна кількість користувачів 

додатків, що виконують певну кількість операцій протягом заданого часу. 

Такий тест буде видавати час відгуку всіх важливих бізнес-критичних 

операцій. База даних, сервер додатків і т.д. також контролюються під час 

випробування, це допомагає виявити вузькі місця в прикладному 
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програмному забезпеченні та обладнанні, на якому встановлено програмне 

забезпечення. Так само тестування навантаження – тестування часу 

відгуку програми на запити різних типів, з метою упевнитися, що додаток 

працює відповідно до вимог при звичайному користувацькому 

навантаженні. 

 Стрес-тестування – тестування працездатності додатки при 

навантаженнях, що перевищують призначені для користувача в кілька 

разів. При стрес-тестуванні (найчастіше, тільки при ньому) ми можемо 

отримати реальні дані кордонів продуктивності додатка, досліджувати 

здатність програми обробляти виключення, її стабільність і стійкість. Саме 

в значно збільшеній навантаженні на додаток і полягає різниця між 

тестуванням продуктивності і стрес тестуванням. 

 Тестування стабільності або напрацювання на відмову як правило, 

робиться, щоб визначити, чи може система витримати безперервну 

очікуване навантаження. Під час тестів, використання пам’яті 

контролюється для виявлення потенційних витоків. Також важливим, але 

часто забуваємо є погіршення робочих характеристик, тобто, щоб 

гарантувати, що пропускна здатність і/або час відгуку після деякого 

тривалого періоду стійкої діяльності є такими ж або краще, ніж на початку 

тесту. Воно по суті включає в себе застосування значного навантаження на 

систему протягом тривалого, значного періоду часу. Мета полягає в тому, 

щоб дізнатися, як система веде себе при безперервному використанні. 

 Об’ємне тестування – тестування проводиться зі збільшенням не 

навантаження і часу роботи, а кількості використовуваних даних, які 

зберігаються і використовуються в додатку. 

 Шип тестування – проводиться раптово, збільшуючи навантаження на 

невеликий час, створюване за допомогою дуже великого числа 

користувачів, і спостерігаючи за поведінкою системи. Мета полягає в 
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тому, щоб визначити, чи постраждає продуктивність системи або вона 

відмовить, або вона зможе обробити різкі зміни навантаження. 

Дуже часто при визначенні тестування продуктивності і його типах 

приходять до хибного розуміння і плутанини даних термінів. Щоб уникнути 

цього і закріпити отримані знання, підведемо підсумок. Отже, тестування 

продуктивності – це перевірка таких функціональних вимог, як продуктивність і 

працездатність програми при різних навантаженнях і умовах. 

3.6  Інструмент тестування 

В якості засобу для навантажувального тестування було обрано Tsung. 

Tsung – це засіб для тестування продуктивності, навантаження та стресового 

тестування мережевих ресурсів та веб систем [20]. Tsung є засобом 

навантажувального і стресового тестування, що дає можливості для детального 

та ефективного тестування веб систем і ІoT додатків. Використовуючи Tsung 

можна тестувати і аналізувати характеристики продуктивності та вузькі місця 

систем при різних умовах навантаження. Продукт створює навантаження на 

тестовану систуму шляхом емуляції типової активності сотень або навіть тисяч 

користувачів, що працюють з сайтом одночасно. У процесі тесту сайт поводиться 

таким же чином, як і при реальному навантаженні того ж рівня, видаючи ті ж 

параметри продуктивності. Tsung вимірює і протоколює ці параметри. При 

цьому досить важливо, щоб поведінка віртуальних користувачів сайту, 

створюваних під час тесту, якнайкраще відповідала поведінці реальних 

користувачів. Це робить результати тестування надійними. Поступово 

збільшуючи число віртуальних користувачів у процесі тестування, можна 

визначити максимальне навантаження, яке витримує сайт, зберігаючи прийнятні 

параметри продуктивності. Tsung наділений низкою спеціальних можливостей, 

які дозволяють йому тестувати веб додатки з динамічними даними, що 

змінюються під час тесту. Він підтримує всі типи авторизації на сервері. 

Результати тестування представляються у наочній формі у вигляді звітів і 

графіків, які дозволять проаналізувати характеристики продуктивності сайту під 
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навантаженням різних типів і рівнів, виявити і усунути вузькі місця, які здатні 

створити проблеми при повсякденній роботі ситеми, і оптимізувати 

конфігурацію обладнання та програмного забезпечення. Для моніторингу 

продуктивності наших машин за допомогою Tsung необхідний SNMP (Simple 

Network Management Protocol) - протокол, який використовується для управління 

мережевими пристроями. За допомогою протоколу SNMP, програмне 

забезпечення для управління мережевими пристроями може отримувати доступ 

до інформації, яка зберігається на керованих пристроях (наприклад, на 

комутаторі) [21].  

Приведемо приклад базової конфігурації для тестування реєстрації 

пристроїв та каналів передачі даних: 

<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE tsung SYSTEM 

"/usr/local/Cellar/tsung/1.6.0/share/tsung/tsung-1.0.dtd"> 

<tsung loglevel="debug" version="1.0"> 

 

<!-- Client side setup --> 

  <clients> 

    <client host="localhost" use_controller_vm="true" 

maxusers="1000000"/> 

  </clients> 

 

<!-- Server side setup --> 

  <servers> 

    <server host="iot.kholod.in.ua" port="9090" 

type="tcp"></server> 

  </servers> 

 

<!-- Load configuration --> 

  <load> 

    <arrivalphase phase="1" duration="10" unit="minute"> 

      <users arrivalrate="15" unit="second"/> 

    </arrivalphase> 

    <arrivalphase phase="2" duration="10" unit="minute"> 

      <users arrivalrate="30" unit="second"/> 

    </arrivalphase> 

 </load> 

<!-- Session configurain --> 

  <sessions> 

    <session name="first_run" probability="100" type="ts_http"> 

      <!-- Create device --> 

       <request> 

         <http url="/devices" method="POST" version="1.0"> 

           <http_header name="Accept" value="application/json"/> 



39 

 

           <http_header name="Content-Type" 

value="application/json"/> 

         </http> 

       </request> 

       <thinktime random="true" value="15"/> 

      <!-- Create channel --> 

       <request> 

         <http url="/channels" method="POST" version="1.0"> 

           <http_header name="Accept" value="application/json"/> 

           <http_header name="Content-Type" 

value="application/json"/> 

         </http> 

       </request> 

    </session> 

  </sessions> 

</tsung> 

 

Для того щоб максимально відтворити типовий процес роботи пристрою з 

сервером збору даних, була розроблена сесія з наступних частин: 

1. Реєстрація пристрою. Для пристрою присвоюється унікальний 

ідентифікатор.  

Приклад запиту на реєстрацію пристрою та відповідь сервера: 

curl -s -S -i -X POST -H "Content-Type: application/senml+json" 

http://localhost:9090/devices 

 

HTTP/1.1 201 Created 

Content-Type: application/json; charset=utf-8 

Location: /devices/2670e6d-0cdb-43b8-8cf4-b7f31a1d0a43  

Date: Fri, 26 May 2017 04:12:53 GMT 

Content-Length: 0 
 

    

2. Створення каналу для групи пристроїв.  

curl -s -S -X POST -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: 

application/json" http://localhost:9090/channels 

 

HTTP/1.1 201 Created 

Content-Type: application/json; charset=utf-8 

Location: /channels/50efa59d-0cdb-1e3s-84ax-dafs051d0a43  

Date: Fri, 26 May 2017 04:15:23 GMT 

Content-Length: 0 

 

 

 

http://localhost:9090/devices
http://localhost:9090/channels
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3. Реєстрація пристроїв в каналі.  

curl -s -S -i -X POST -H "Accept: application/json" -H "Content-

Type: application/json" http://localhost:9090/channels/50efa59d-

0cdb-1e3s-84ax-dafs051d0a43/plug -d '["2670e6d-0cdb-43b8-8cf4-

b7f31a1d0a43"]' | json | pygmentize -l json 

 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: application/json; charset=utf-8 

Date: Fri,  May 2017 19:46:40 GMT 

Content-Length: 23 

 

{ 

  "response": "plugged", 

  "id": "50efa59d-0cdb-1e3s-84ax-dafs051d0a43" 

} 

 

4. Відправка даних в канал. 

curl -s -S -i -X POST -H "Client-ID: 472dceec-9bc3-4cd4-9f16-

bf3b8d1d3c52" -H "Content-Type: application/senml+json" 

http://localhost:7070/channels/2670e6d-0cdb-43b8-8cf4-

b7f31a1d0a43/messages -d '[{ 

 "Name": "Heart rate:", 

 "v": 70 

}]' 

 

HTTP/1.1 202 Accepted 

Content-Type: application/senml+json; charset=utf-8 

Date: Fri,  May 2017 19:51:33 GMT 

Content-Length: 8 

 

{ 

  "response": "message sent" 

} 

3.7  Тестування IoT системи в хмарному середовищі DigitalOcean 

Для тестування даного середовища було запущено 3 сервери  наступною 

конфігурацією: 

Процесор – 1 ядро, 3,5 ГГц. 

Оперативна пам’ять – 512 Мб. 

Накопичувач – 20 Гб, SSD. 

Операційна система – CoreOS Container Linux 1409.2.0. 

Отримані результати представлені в таблиці 3.1 
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Табл. 3.1 - Результати тестування хмарного середовища DigitalOcean. 

 Максимальна 

частота 

Середня 

частота 

Середня 

тривалість 

Кількість 

Підключення 143,8 / сек 105,69 / сек 39.33 мс 141079 

Відповіді 143.8 / сек 105,69 / сек 80.5 мс 141079 

 

Максимальна кількість одночасних підключень складала 1154 користувачів. 

(рис. 3.2).   

Рис. 3.2 – Кількість одночасних підключень до сервера. 
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Пропускну здатність під час тестування представлена на рис.  3.3. 

Рис. 3.3 –  Пропускна здатність сервера. 

Частоту підключень та відповідей сервера представлено на рис.  3.4. 

 

Рис. 3.4 – Частоту підключень та відповідей сервера. 
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3.8  Тестування IoT системи в хмарному середовищі AWS 

Для тестування даного середовища було запущено 3 сервери  наступною 

конфігурацією: 

Процесор – 1 ядро, 3,5 ГГц. 

Оперативна пам’ять – 512 Мб. 

Накопичувач – 20 Гб, SSD. 

Операційна система – CoreOS Container Linux 1409.2.0. 

Отримані результати представлені в таблиці 3.2 

Табл. 3.2 - Результати тестування хмарного середовища AWS. 

 Максимальна 

частота 

Середня 

частота 

Середня 

тривалість 

Кількість 

Підключення 145,1 / сек 108,89 / сек 34,21 мс 140999 

Відповіді 145 / сек 108,90 / сек 67,76 мс 140999 

 

Максимальна кількість одночасних підключень складала 1173 

користувачів. (рис. 3.4). 

Рис. 3.4 - Кількість одночасних підключень до сервера. 
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Пропускну здатність під час тестування представлена на рис.  3.5. 

Рис. 3.5 – Пропускна здатність сервера. 

Частоту підключень та відповідей сервера представлено на рисунку  3.6. 

 

Рис. 3.4 – Частоту підключень та відповідей сервера. 
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Висновки 

При виконанні навантажувального тестування було виявлено, що 

розподілена інформаційна система розгорнута в хмарному середовищі Amazon 

Web Services здатна обробляти 1173 одночасних підключення, а в середовищі 

DigitalOcean – 1154. Також слід зазначити час розгортання серверів в середовищі 

DigitalOcean становить 55 секунд, а час оброблення підключення та надсилання 

відповіді 39.33 мс, 80,5 мс відповідно. Дані показники для AWS становлять 34,21 

мс, 67,76 мс. Розроблений опис інфраструктури дозволив виконувати швидке 

керування хмарним середовищем.  
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РОЗДІЛ 4 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

В процесі виконання даної науково-дослідницької роботи існує ряд 

небезпечних і шкідливих для життя і здоров’я людини факторів виробництва.  

В даному розділі визначені основні потенційні шкідливі і небезпечні 

виробничі фактори пов’язані з використанням засобів обчислювальної техніки і 

електронного устаткування при проведенні науково-дослідних робіт, і виконано 

перевірку умов праці на відповідність санітарним нормам і вимогам техніки 

безпеки. Також запропонованівідповідні технічні рішення і організаційні заходи 

з безпеки і гігієни праці і виробничої санітарії, і визначити основні заходи з 

безпеки у надзвичайних ситуаціях. 

4.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідливих 

виробничих чинників при виконанні  науково-дослідної роботи 

В магістерській дисертації досліджується можливість створення 

розподіленої системи з обробленням великих даних. Так як при розробці даного 

пристрою згідно ТЗ були враховані усі вимоги ГОСТ12.1.006-84 та ДСНіП №476 

і ДСНіП №239 щодо захисту персоналу і населення від негативного впливу 

електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону, то ці питання в 

даному розділі не розглядаються.    

Оскільки основу роботи складають дослідження із використанням 

електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), а також лабораторного 

устаткування, існує небезпека ураження електричним струмом. Під час 

експериментальних досліджень можливий негативний вплив електромагнітного 

випромінювання. Має місце також пожежна небезпека з причин електричного 

характеру. 

Небезпечні та шкідливі фактори при проведенні наукових досліджень: 

 небезпека ураження електричним струмом; 

 недостатня освітленість робочого місця; 

 наявність  електромагнітного випромінювання ВДТ ПЕОМ; 
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 незадовільні параметри мікроклімату у робочій зоні; 

 підвищений рівень шуму; 

 значні психофізіологічні навантаження. 

4.2 Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки  і гігієни 

приміщень та виробничих споруд 

Приміщення лабораторії, що розглядається, знаходиться в будівлі з 5-ти 

провідною 3-х фазною електромережою із зануленням. Температура в 

приміщенні не перевищує +26 °С, а вологість повітря не перевищує 60%. Також 

відсутнє хімічно активне середовище, що руйнує ізоляцію і електричні матеріали 

або струмопровідний пил.  У приміщенні можливе одночасне дотикання людини 

до корпусів електричного обладнання і заземлених металевих конструкцій 

будівлі. Таким чином, згідно з ОНТП 24-86 та ПУЕ, умови приміщення за рівнем 

електронебезпеки можна віднести до умов з підвищеною небезпекою.  

Використовуване в дослідницькій роботі електроустаткування живиться від 

мережі напругою 220 В. Електромережа належить до класів 0І та І за 

електрозахистом (ГОСТ 12.2.007.0-75). Апаратура для визначення 

характеристик досліджуваних зразків відноситься до I класу за електрозахистом, 

тобто використовуєть трьохпровідний шнур з робочим та заземленими нульовим 

дротами. У процесі експлуатації електронно-обчислювального обладнання 

можливе доторкання до частин електроустаткування, які перебувають під 

напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин полягає у 

визначенні сили струму, що протікає через тіло людини, і порівнянні її із 

допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному випадку 

допустима величина струму, що протікає через тіло людини, залежить від схеми 

підключення електроустаткування до електромережі, роду і величини напруги 

живлення, схеми включення.   

Для правильного визначення необхідних засобів та заходів захисту від 

ураження електричним струмом необхідно знати допустимі значення напруг 

доторкання та струмів, що проходять через тіло людини. 
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Гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму для 

нормального (безаварійного) та аварійного режимів електроустановок при 

проходженні струму через тіло людини по шляху «рука – рука» чи «рука – ноги» 

регламентуються ГОСТ 12.1.038-88 (табл. 4.1 та 4.2). 

Табл. 4.1 – гранично-допустимі значення напруги доторкання  та сили струму IL

, для нормального режиму електроустановки 

Вид струму 
TU , В LI , мА 

не більше 

Змінний, 50 Гц 2,0 0,3 

Змінний, 400 Гц 3,0 0,4 

Постійний 8,0 1,0 

 

Гранично допустимі значення сили струму (змінного та постійного), що 

проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за 

пороговий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина, 

доторкнувшись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно 

звільнитися від дії електричного струму. 

Табл. 4.2 – Гранично допустимі значення напруги доторкання  та IL , для 

аварійного режиму електроустановки 

Вид струму 
Нормоване 

значення 

Тривалість дії струму t, с 

0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 >1,0 

Змінний, 50 Гц 

, В (не 

більше) 
500 250 100 70 50 36 

, мА (не більше) 500 250 100 70 50 6 

Постійний 

, В (не 

більше) 
500 400 250 230 200 40 

, мА (не більше) 500 400 250 230 200 15 

 

LI

LI
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Основними причинами ураження людей електричним струмом є          

доторкання до відкритих струмоведучих частин, до струмопровідних       

елементів обладнання, які виявилися під напругою в результаті порушення 

ізоляції. Нижче наведені  групи технічних рішень щодо запобігання 

електротравм згідно ПУЕ. «Правила улаштування електроустановок. Розділ 1 

Загальні правила. Гл.1.7 Заземлення і захисні заходи електробезпеки»: 

 технічні рішення із запобігання електротравм від контакту із нормально 

струмоведучими елементами електрообладнання: надійна ізоляція нормально 

струмоведучих елементів електроустаткування;  застосування закритих 

клемових з’єднань; розведення електромережі в приміщеннях у каналах стін; 

 технічні рішення щодо запобігання електротравм при переході напруги 

на електропровідні нормально не струмовідні елементи устаткування (аварійний 

режим роботи електрообладнання, наприклад, пробій робочої ізоляції): 

занулення, тобто навмисне електричне з’єднання нормально не струмоведучих 

елементів електроустаткування із заземленою нейтраллю електромережі за 

допомогою нульового дроту і автоматичне вимкнення живлення. При 

аварійному режимі спрацьовує захист від короткого замикання (автомат 

максимального струмового захисту чи плавкий запобіжник) і пошкоджене 

електрообладнання   відключається від електромережі. 

 

4.2.1 Розрахунок захисного відключення електромережі при аварійному 

режимі роботи електрообладнання 

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного проводу 

при короткому замиканні (КЗ). Струм КЗ можна обчислити за формулою: 

𝐼𝐾𝑍 =
𝑈𝐹

𝑅0 + 𝑅𝐹 + 𝑍𝑇𝑅
,   А 

де UF = 220 В - напруга фазного проводу;R0 R0 = 3 Ом - опір нульового 

проводу; RF = 7 Ом - опір фазного проводу; ZTR = 0,1 Ом - еквівалентний опір 

трансформатора. 
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𝐼𝐾𝑍 =
220

1.8 + 2.3 + 0,1
= 21,78   А 

Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним 

розпилювачем повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання при 

струмі короткого замикання до 100 А. 

𝐼𝐶 <
21,78

1,4
= 15,56   А 

Таким чином струм спрацьовування автомату повинен бути менше 15,6 А. 

Цим умовам відповідають сучасні автомати струмового захисту зі струмом 

спрацювання 10 А та часом спрацювання близько 0,1 с.  

Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при короткому 

замиканні ( KZI ): 

𝑈𝑇 = 𝐼𝐾𝑍 ∙ 𝑅0 = 21,78 ∙ 3 = 65 В 

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88 (табл. 4.1) максимально допустима напруга 

дотику при часі спрацьовування автомату струмового захисту < 0,1 с дорівнює 

500В. 

4.2.2 Мікроклімат робочої зони 

Для нормалізації мікроклімату, згідно з ДСН 3.3.6.042-99. «Державні 

санітарні норми параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях», 

приміщення з ЗОТ обладнане системою опалення, а також системою 

кондиціювання повітря з індивідуальним регулюванням температури та об'єму 

повітря, що подається, у відповідності до СНиП 2.04.05-91 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование». Для захисту від перегрівання в теплий 

період року та радіаційного охолодження – в зимовий, приміщення обладнане 

жалюзі і екранами. 

На робочому місці роботи виконуються сидячи і не потребують фізичного 

напруження. Таким чином їх можна віднести до категорії Іа, що охоплює види 

діяльності з витратами енергії до 120 ккал/год. 

Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 «Державні санітарні норми параметрів 

мікроклімату  у виробничих приміщеннях» та ГОСТ 12.1.005-88. «ССБТ. Общие 
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санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» параметри 

мікроклімату, що нормуються: температура (tС) і відносна вологість (W,%) 

повітря, швидкість руху повітря (V,м/с). 

Оптимальні та допустимі параметри мікроклімату для умов, що 

розглядаються (категорія робіт та період року) наведені в табл. 4.3. 

 

Табл. 4.3 – Параметри мікроклімату. 

Період року 

Оптимальні Допустимі 

t С W,% V,м/с tС W,% V,м/с 

Теплий 23-25 40-60 0,1 22-28 55 0,2-0,1 

Холодний 22-24 40-60 0,1 21-25 75 ≤ 0,1 

 

Фактичні параметри мікроклімату  в робочій зоні відповідають приведеним 

вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 

4.2.3 Виробниче освітлення 

Для збереження тривалої працездатності, підвищення продуктивності праці 

суттєвим є забезпечення норм освітленості на робочому місці. Величина 

освітленості регламентується нормами  ДБН В.2.5-28-2006. Приміщення з ЕОМ, 

відповідно до ДБН В.2.5–28–2006.  «Природне і штучне освітлення. Норми 

проектування», відноситься до класу кабінетів інформатики та обчислювальної 

техніки. Розряд і підрозряд зорової роботи Б-2. 

Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно ДБН В.2.5-28-

2006. Для загального освітлення використовують головним чином 

люмінесцентні лампи, що обумовлено їхніми перевагами. Для розрахунку 

штучного освітлення застосовують метод коефіцієнта використання потоку: 

Ф =
𝐸 ∙ 𝐾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑍

𝑁 ∙ 𝐶
, 
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де Ф – світловий потік; E – нормована мінімальна освітленість; К – 

коефіцієнт запасу; S – освітлювана площа; Z – коефіцієнт нерівномірності 

освітлення; С – коефіцієнт використання випромінюваного світильниками 

світлового потоку на розрахунковій площі; N – число світильників. 

Згідно ДБН В.2.5-28-2006 визначаємо норму освітленості. 

 E = 300 лк; K = 1,4; S = 6,4∙4 = 25,6 м2; Z = 1,2. 

 Необхідна кількість люмінесцентних ламп визначається по формулі: 

𝑁 =
𝐸 ∙ 𝐾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑍

Ф ∙ 𝐶
, 

Найбільш прийнятними для приміщення є люмінесцентні лампи ЛД 

(денного світла) потужністю 40 Вт. Нормальний світловий потік лампи ЛД-40 

дорівнює Ф = 2340 люмен (лм). Величиною i, індексом приміщення можна 

встановити залежність від площі приміщення і висоти підвісу: 

𝑖 =
𝐴 ∙ 𝐵

ℎ ∙ (𝐴 + 𝐵)
, 

де A = 5м – довжина приміщення; B = 4м – ширина приміщення;                  

h – висота підвісу; 

ℎ = 𝐻 − ℎ𝑝 − ℎ𝑐, 

де H = 2,75 м – висота приміщення; hр = 0,8 м – висота робочої поверхні;        

hс = 0,4 м – висота від стелі до нижньої частини лампи; 

ℎ = 2,75 − 0,8 − 0,4 = 1,55 м, 

𝑖 =
6,4 ∙ 4

1,55 ∙ (6,4 + 4)
= 1,58, 

Коефіцієнт використання світлового потоку на розрахунковій площі     

 C = 0,3. У підсумку число світильників вийде рівним: 

𝑁 =
300 ∙ 1,4 ∙ 25,6 ∙ 1,2

2340 ∙ 0,3
= 1,84 

Для штучного освітлення  в робочому приміщенні достатньо використати 2 

люмінесцентні лампи денного світла ЛД – 40, зі світловим потоком Ф = 2340 лм  

кожна. 
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4.2.4 Виробничий шум 

Для умов, що розглядаються в проекті і характеру роботи, який можна 

класифікувати як роботу програміста обчислювальної машини у лабораторії для 

теоретичних робіт та обробки даних, рівні шуму визначені ДСН 3.3.6.037-99. 

«Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» та ГОСТ 

12.1.003-83. «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Допустимі рівні 

звуку і рівні звукового тиску в октавних смугах частот представлені у таблиці 

4.4. 

 

Табл. 4.4 – Допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку для постійного 

(непостійного) широкосмугового (тонального) шуму 

 

Характер 

робіт 

Допустимі рівні звукового тиску (дБ) в стандартизованих 

октавних смугах частот із середньогеометричними 

значеннями (Гц) 

Допустимий 

рівень звуку 

(ДБА) 

1,5 3 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

програміст 

обчислюваль

ної машини 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

 

Джерелами шуму в умовах робочого приміщення, що розглядається в роботі 

є вентилятори охолодження внутрішніх систем персонального комп’ютера 

(вентилятори блоку живлення, радіатора процесора та відеокарти) і система 

кондиціювання повітря. 

Очікувані рівні звукового тиску і рівень звуку відповідно до шумових 

характеристик цих джерел (ШХ) :  

 рівень шуму, створюваний внутрішніми елементами ПК           дорівнює 

35 дБ; 
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 рівень шуму системи кондиціювання на низьких/високих частотах 

дорівнює 25/30 дБ. 

Оскільки рівні звуку потенційних джерел шуму нижчі допустимих, умови 

робочого приміщення відповідають вимогам. 

4.2.5 Вимоги щодо організації комфортних та безпечних робочих місцях 

користувачів ВДТ ПЕОМ 

Вимоги до робочого місця робіт з використанням ЕОМ регламентує 

нормативний документ ДСанПіН 3.3.2.007-98. 

Конструкція робочого столу відповідає сучасним вимогам ергономіки і 

забезпечувати оптимальне розміщення на робочій поверхні використовуваного 

обладнання (дисплея, клавіатури, принтера) і документів. 

В якості робочого стільця використовується підйомно-поворотне крісло, 

регульоване за висотою, з кутом і нахилу сидіння та спинки. Регулювання за 

кожним із параметрів здійснюється незалежно, легко і надійно фіксується. Для 

зниження статичного напруження м'язів використовуються стаціонарні 

підлокітники, що регулюються за висотою над сидінням. Поверхня сидіння і 

спинки крісла напівм'яка з нековзним покриттям. 

Дисплей розташований на оптимальній відстані від очей користувача з 

урахуванням розміру літерно-цифрових знаків і символів. Розташування дисплея 

забезпечує зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом 

+300 до нормальної лінії погляду працюючого. Клавіатура розташована на 

поверхні столу на відстані 100...300 мм від краю. У конструкції клавіатури 

передбачений опорний пристрій, який дає змогу змінювати кут нахилу поверхні 

клавіатури у межах 5...150. Таке положення клавіатури зручне для праці обома 

руками. 

Приміщення для роботи з ЕОМ має природне та штучне освітлення. 

Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи. Штучне 

освітлення у приміщеннях здійснюється системою загального рівномірного 
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освітлення. Як джерело штучного освітлення мають застосовуватись 

люмінесцентні лампи ЛБ. 

Працівники з ЕОМ підлягають обов'язковим попереднім медичним оглядам 

під час влаштування на роботу і періодичним – один раз на два роки комісією у 

складі терапевта, невропатолога та офтальмолога. Медогляди мають на меті 

перевірку стану здоров'я працівника і виявлення відсутності у нього медичних 

протипоказань, які перешкоджають виконанню роботи з ПК. 

4.2.5.1 Організація оптимального режиму праці та відпочинку при 

використанні ЕОМ 

При організації праці, що пов'язана з використанням ЕОМ, для збереження 

здоров'я працюючих, запобігання професійним захворюванням і підтримки 

працездатності слід передбачити регламентовані перерви для відпочинку. 

Згідно з ДСанПіН 3.3.2.007-98 характер трудової діяльності відповідає 

роботі оператора електронно-обчислювальних машин – роботі, яка пов'язана з 

обліком інформації одержаної з дисплея за попереднім запитом, або тієї, що 

надходить з нього, супроводжується перервами різної тривалості, пов'язана з 

виконанням іншої роботи і характеризується як робота з напруженням зору, 

невеликими фізичними зусиллями, нервовим напруженням середнього ступеня 

та виконується у вільному темпі. 

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить 15 

хвилин через кожні дві години роботи. 

4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Безпека у надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС. Одними з 

основних складових ПЛАС є розробка технічних рішень та організаційних 

заходів щодо оповіщення, евакуації та дії виробничого персоналу у разі 

виникнення надзвичайної ситуації та визначення активних заходів з пожежної 

безпеки. 
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4.3.1 Вимоги щодо організації фективної роботи системи оповіщення 

персоналу при НС 

Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується 

встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу. 

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад  при 

пожежі, здійснюється відповідно до вимог   НАПБ А.01.003-2009. 

Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО 

визначається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. 

Пожежна безпека об'єктів будівництва".  

При обладнані виробничих будівель системою оповіщення, їх необхідно 

поділяти на зони сповіщення з урахуванням об'ємно-планувальних рішень 

будинків, шляхів евакуації, поділення на протипожежні відсіки тощо, а також з 

урахуванням вимог, що наведені в примітці 1 таблиці Е.1 додатка Е до ДБН 

В.1.1-7-2002.  

Розміри зон оповіщення, черговість оповіщення та час початку оповіщення 

людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов забезпечення безпечної 

та своєчасної евакуації людей у разі виникнення НС.  

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним з 

наступних способів або їх комбінацією:  

- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі приміщення 

будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, напрямок 

руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобігання 

паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

- розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ ISO 6309;  

- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід"; 

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків напрямку 

евакуації;  

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  
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Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який 

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. 

Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера 

пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що 

забезпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення будь-

якої іншої НС. 

Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 необхідно забезпечити можливість 

прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через мікрофон 

для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення нормальних 

умов евакуації виробничого персоналу.  

Оповіщення виробничого персоналу про НС /пожежу/ здійснюється за 

допомогою світлових  та/або звукових оповіщувачів - обладнуються всі 

виробничі приміщення.  

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС /пожежу/, 

не пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС /пожежу/.  

Сигнал привертання уваги та сигнал оповіщення про НС /пожежу/, повинен 

відрізнятися від сигналів іншого призначення.  

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного 

поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його 

наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-56-2014 .  

Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та 

потужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях 

постійного або тимчасового перебування виробничого  персоналу. 

У місцях, де є небезпека механічного ушкодження оповіщувачів, повинен 

бути забезпечений їх захист, що не порушує працездатності оповіщувачів.  

Встановлення звукових та мовних оповіщувачів у виробничих приміщеннях 

повинно виключати можливість концентрації та нерівномірного розподілу звуку.  

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють у 

режимі спалахування, у таких випадках:  

- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;  
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- у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.  

Евакуаційні світлові покажчики "Вихід" слід вмикати разом з основними 

освітлювальними приладами робочого освітлення.  

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що 

автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок 

оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні живлення 

робочого освітлення.  

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до ДБН 

В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне 

освітлення".  

Електропостачання, заземлення, занулення, вибір та прокладання мереж 

оповіщення приймаються згідно з вимогами до систем пожежної сигналізації за 

ДБН В.2.5-56-2014 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна 

автоматика будинків і споруд".  

Вимоги до евакуаційного освітлення приймаються відповідно до ДБН В.2.5-

28-2006 "Природне та штучне освітлення".  

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, необхідного 

для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.  

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення з 

ладу ланки оповіщувачів, до якої його під'єднано.  

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з 

ПУЕ-2006 від двох незалежних джерел енергії: основного - від мережі змінного 

струму, резервного - від акумуляторних батарей тощо. Перехід з основного 

джерела електропостачання на резервний та у зворотному напрямку в разі 

відновлення централізованого електропостачання повинен бути автоматичним.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому режимі 

має бути не менш 24 годин.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у режимі "Тривога" 

має бути не менше 15 хвилин.  
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Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003 

"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові".  

Звукові сигнали СО повинні забезпечувати загальний рівень звуку не менше 

75 дБ на відстані 3 м від оповіщувача, але не більше 120 дБ у будь-якій точці 

виробничого приміщення. При цьому для забезпечення чіткої чутності звукові 

сигнали СО повинні забезпечувати рівень звуку не менше ніж на 15 дБ вище 

допустимого рівня звуку постійного шуму у захищеному приміщенні. Вимір 

проводиться на висоті 1,5 м від підлоги.  

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні бути 

червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та 

розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць. 

4.3.2 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення  надзвичайної ситуації 

У разі виявлення ознак НС працівник, який їх  помітив, повинен: 

– негайно повідомити про це  службою зв’язку органів ДСНС, вказати при 

цьому адресу кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а 

також своє прізвище; 

– повідомити про пожежу керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 

– організувати оповіщення людей про НС; 

– вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

– вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних 

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про виникнення 

пожежі, повинні : 

– перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС; 

– вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

– у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію та їх 

рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть 

участь у ліквідації НС; 
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– перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації НС; 

– організувати  зустріч підрозділів Державної пожежної  охорони, надати 

їм допомогу у локалізації та ліквідації НС. 

Після прибуття на НС підрозділів ДСНС повинен бути забезпечений  

безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 

4.3.3 Пожежна безпека 

У робочому приміщенні виконані всі вимоги НАПБ А.01.001-2004 

«Правил пожежної безпеки України». 

У науково-дослідницькій лабораторії знаходиться значна кількість твердих 

горючих речовин і матеріалів (дерев'яні меблі, пластмасові вироби, гума, папір, 

що поглинає покриття на стінках). Згідно НАПБ Б.07.005-86 «Визначення 

категорій приміщень та споруд з вибухопожежної та пожежної безпеки», 

науково-дослідницька лабораторія відноситься до пожежонебезпечних 

приміщень категорії В (тверді горючі й важкогорючі речовини й матеріали, 

речовини й матеріали, які при взаємодії з водою, киснем, повітря або один з 

одним здатні тільки горіти). 

Згідно з класифікацією робочих зон відповідно до ДНАОП 0.00-1.32-01 

робочих зон науково-дослідницької лабораторії, які  відноситься до зон класу П-

ІІа - пожежонебезпечне, що містять тверді горючі речовини, нездатні переходити 

у зважений стан. 

Причиною виникнення пожежі можуть стати порушення ізоляції 

струмоведучих дротів, коротке замикання, паління в приміщенні і порушення 

правил експлуатації електроприладів. Тому для запобігання пожежі в 

приміщенні проводяться пожежно-профілактичні заходи: застосування 

запобіжників в електричних мережах, використання пилонепроникних 

сполучних і розподільних коробок, а також проводиться інструктаж з техніки 

пожежної безпеки. 
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Відповідно до ДСТУ 3675-98, 12.4.009-75 та ISO 3941-77 у науково-

дослідницькій лабораторії знаходяться два вогнегасника: вуглекислотний типу 

«ОУ-5» і порошковий «ОП-2». «ОУ-5» розташований на висоті 1,5 м від підлоги 

поруч із вихідними дверима. 

У коридорі знаходяться коробки, у яких знаходиться пожежний кран і 

рукав, а також знаходиться вогнегасник типу «ОХП-2». 

В обох кінцях коридору знаходяться телефонні апарати, над якими 

знаходяться таблички з номерами телефонів для виклику внутрішньої, а також, 

якщо потрібно, міської пожежної охорони. 

Таким чином, у науково-дослідницькій лабораторії забезпечуються технічні та 

організаційні рішення з пожежної безпеки. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

1. Проведено детальний аналіз першоджерел за напрямком побудови 

розподілених інформаційних систем на основі хмарних середовищ, 

сформульовано актуальні задачі, які потребують вирішення. 

2. Проаналізовано особливості хмарного середовища DigitalOcean та 

Amazon Web Services. Коротший час (55 с) розгортання серверів в провайдера 

DigitalOcean; можливість більш тонкого налаштування мережевого рівню, 

наявність спеціального сховища для даних, що забезпечує надійність на рівні 

99,999999999% та системи автоматичного масштабування серверів в AWS.  

3. Проведено аналіз продуктивності розподіленої IoT системи в хмарному 

середовищі. Виявлено переваги середовища AWS в порівнянні з DigitalOcean по 

наступних параметрах: максимальна кількість одночасних підключень – 1173; 

коротший на час оброблення підключення (34,21 мс)  та надсилання відповіді 

(67,76 мс). 

4. Проведено аналіз та визначено особливості інструментів які були 

використані для контролю версій програмного забезпечення та контролю і 

тестування. 

Результати магістерської дисертації можуть бути використані для 

подальшого теоретичного дослідження можливостей хмарних середовищ для 

побудови на їх основі IoT систем. Також отримані результати можуть бути 

використані в проведенні лабораторних робіт. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. Опис розгортання інфраструктури в хмарному середовищі 

DigitalOcean. 

 

# ----------------------------------------------- 

# Providers 

# ----------------------------------------------- 

provider "digitalocean" { 

  token = "${var.do_token}" 

} 

 

# ----------------------------------------------- 

# Domains 

# ----------------------------------------------- 

resource "digitalocean_domain" "domain" { 

  name       = "${var.domain}" 

  ip_address = "${digitalocean_droplet.server.ipv4_address}" 

} 

 

# ----------------------------------------------- 

# Droplets 

# ----------------------------------------------- 

resource "digitalocean_droplet" "server1" { 

  image  = "${var.droplet_image}" 

  name   = "server-${var.region}" 

  region = "${var.region}" 

  size   = "${var.droplet_size}" 

 

  user_data = "${data.ignition_config.server.rendered}" 

 

  ssh_keys = [ 

    "${digitalocean_ssh_key.ssh_key.id}" 

  ] 

} 

 

resource "digitalocean_droplet" "server2" { 

  image  = "${var.droplet_image}" 

  name   = "server-${var.region}" 

  region = "${var.region}" 

  size   = "${var.droplet_size}" 

 

  user_data = "${data.ignition_config.server.rendered}" 

 

  ssh_keys = [ 

    "${digitalocean_ssh_key.ssh_key.id}" 

  ] 

} 
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resource "digitalocean_droplet" "server2" { 

  image  = "${var.droplet_image}" 

  name   = "server-${var.region}" 

  region = "${var.region}" 

  size   = "${var.droplet_size}" 

 

  user_data = "${data.ignition_config.server.rendered}" 

 

  ssh_keys = [ 

    "${digitalocean_ssh_key.ssh_key.id}" 

  ] 

} 

 

resource "digitalocean_ssh_key" "ssh_key" { 

  name       = "ssh-key-${var.region}" 

  public_key = "${file("/Users/vkholod/.ssh/vkholod.pub")}" 

} 

 

data "ignition_systemd_unit" "update_engine_service" { 

    name = "update-engine.service" 

    mask = true 

} 

 

data "ignition_systemd_unit" "locksmithd_service" { 

    name = "locksmithd.service" 

    mask = true 

} 

 

data "ignition_file" "docker_compose" { 

    path = "/var/docker-compose" 

    filesystem = "root" 

    mode = "0755" 

    content { 

        content = <<EOF 

#!/bin/bash 

 

mkdir -p /opt/bin 

curl -L 

https://github.com/docker/compose/releases/download/1.13.0/docker-

compose-`uname -s`-`uname -m` > /opt/bin/docker-compose 

chmod +x /opt/bin/docker-compose 

EOF 

    } 

} 

 

data "ignition_systemd_unit" "docker_compose" { 

    name = "docker-compose.service" 

    enable = false 

    content = <<EOF 

[Service] 

Type=oneshot 

RemainAfterExit=yes 
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ExecStart=/var/docker-compose 

EOF 

} 

 

data "ignition_config" "server" { 

    systemd = [ 

        "${data.ignition_systemd_unit.update_engine_service.id}", 

        "${data.ignition_systemd_unit.locksmithd_service.id}", 

        "${data.ignition_systemd_unit.docker_compose.id}", 

    ] 

    files = [ 

    "${data.ignition_file.docker_compose.id}", 

] 

} 

 

Додаток 2. Опис розгортання інфраструктури в хмарному середовищі Amazon 

Web Services. 

 

#-------------------------------------------------------------- 

# Provider 

#-------------------------------------------------------------- 

 

provider "aws" { 

  region = "${var.aws_region}" 

  access_key = "${var.aws_access_key}" 

  secret_key = "${var.aws_secret_key}" 

} 

 

#-------------------------------------------------------------- 

# Create a VPC 

#-------------------------------------------------------------- 

 

resource "aws_vpc" "tf_basic" { 

  cidr_block = "${var.vpc_cidr_block}" 

  enable_dns_support = "true" 

  enable_dns_hostnames = "true" 

 

  tags { 

        Name = "tf_basic" 

 

    } 

} 

 

 

#-------------------------------------------------------------- 

# Create a subnet 

#-------------------------------------------------------------- 

 

resource "aws_subnet" "tf_basic_subnet_a" { 

    vpc_id = "${aws_vpc.tf_basic.id}" 

    availability_zone = "${var.az_eu-central-1.a}" 
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    cidr_block = "${var.az_cidr_block.a}" 

    map_public_ip_on_launch = "true" 

 

    tags { 

        Name = "subnet-${var.az_eu-central-1.a}" 

    } 

} 

 

#-------------------------------------------------------------- 

# Create an internet gateway 

#-------------------------------------------------------------- 

 

resource "aws_internet_gateway" "tf_basic_gw" { 

    vpc_id = "${aws_vpc.tf_basic.id}" 

    tags { 

        Name = "tf_basic_gw" 

    } 

} 

 

#-------------------------------------------------------------- 

# Create a route table 

#-------------------------------------------------------------- 

 

resource "aws_route_table" "tf_basic_route_table" { 

    vpc_id = "${aws_vpc.tf_basic.id}" 

    route { 

        cidr_block = "0.0.0.0/0" 

        gateway_id = "${aws_internet_gateway.tf_basic_gw.id}" 

    } 

    tags { 

        Name = "tf_basic_route_table" 

    } 

} 

 

#-------------------------------------------------------------- 

# Create an association 

#-------------------------------------------------------------- 

 

resource "aws_route_table_association" "tf_basic_association_a" { 

    subnet_id = "${aws_subnet.tf_basic_subnet_a.id}" 

    route_table_id = "${aws_route_table.tf_basic_route_table.id}" 

} 

 

#-------------------------------------------------------------- 

# Create a security group 

#-------------------------------------------------------------- 

 

resource "aws_security_group" "tf_basic_sg" { 

  name = "tf_basic_sg" 

  description = "tf_basic_sg" 

  vpc_id = "${aws_vpc.tf_basic.id}" 

  tags { 

    Name = "tf_basic_sg" 
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  } 

} 

 

#-------------------------------------------------------------- 

# Create a security group rules 

#-------------------------------------------------------------- 

 

resource "aws_security_group_rule" "tf_basic_ssh" { 

    type = "ingress" 

        from_port = 22 

        to_port = 22 

        protocol = "tcp" 

        cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] 

    security_group_id = "${aws_security_group.tf_basic_sg.id}" 

} 

 

resource "aws_security_group_rule" "tf_basic_80" { 

    type = "ingress" 

        from_port = 80 

        to_port = 80 

        protocol = "tcp" 

        cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] 

    security_group_id = "${aws_security_group.tf_basic_sg.id}" 

} 

 

resource "aws_security_group_rule" "tf_basic_engress" { 

    type = "egress" 

        from_port = 0 

        to_port = 0 

        protocol = "-1" 

        cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] 

    security_group_id = "${aws_security_group.tf_basic_sg.id}" 

} 

 

 

 

#-------------------------------------------------------------- 

# Create a EC2 instance 

#-------------------------------------------------------------- 

 

resource "aws_instance" "tf_basic_ec2" { 

    ami = "${lookup(var.aws_amis, var.aws_region)}" 

    instance_type = "${var.tf_basic_instance_type}" 

    availability_zone = "${var.az_eu-central-1.a}" 

    subnet_id = "${aws_subnet.tf_basic_subnet_a.id}" 

    vpc_security_group_ids = [ 

      "${aws_security_group.tf_basic_sg.id}" 

    ] 

    associate_public_ip_address = "true" 

    /*root_block_device { 

        volume_type = "gp2" 

        volume_size = "${var.tf_basic_volume_size}" 

    }*/ 
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    key_name = "${var.tf_basic_key_name}" 

    tags { 

        Name = "tf_basic_ec2" 

    } 

} 

 


