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РЕФЕРАТ 

Актуальність теми. Питання визначення способів забезпечення цілісності 

інформаційної безпеки  перебуває на стадії розвитку. Проте безумовно 

забезпечення інформаційних технологій надійними системами захисту потребує 

сучасних та інноваційних рішень.  

Технологія Blockchain набула досить великої популярності, адже дана 

технологія передає інформацію надійним та  незламним способом. Фактично 

вона є універсальним способом для зберігання та обробки даних. На даному етапі 

розвитку ІТ захист інформації все більше адаптується до технології блокчейн, 

надалі це дозволить гарантувати безпеку конфіденційної інформації користувача. 

Об'єктом дослідження є технологія Blockchain для створення системи 

захисту інформаційної безпеки та на базі заданої технології було створено в 

роботі приватний блокчейн та в ньому смарт-контракт. В основі розробленого 

смарт-контракту лежить ідея захисту персональних даних в сфері охорони 

здоров'я. Для зручної взаємодії зі смарт-контрактом було створено веб-додаток 

на платформі Node.js.  

Метою є отримання методології побудови надійної цілісної системи для 

ефективної взаємодії лікаря та пацієнта із забезпеченням захисту від 

несанкціонованого доступу до персональної інформації користувачів з 

використанням технології Blockchain на основі смарт-контракту у вигляді веб-

додатку.  

В процесі роботи над даною дисертацією було: 

● досліджено основні різновиди загроз інформаційній безпеці, причини їх 

виникнення та методи забезпечення інформаційної безпеки; 

● досліджено особливості технології Blockchain, принцип роботи, її 

використання в сучасному світі; 

● розглянуто платформу реалізації технології Blockchain – Ethereum та 

досліджено принцип роботи смарт-контрактів на даній платформі; 



 

 
 

● розроблено структуру приватної мережі на платформі Ethereum; 

● розроблено та опубліковано смарт-контракт у даній мережі; 

● розроблено веб-додаток для використання смарт-контракту. 

Наукова новизна: вперше було запропоновано використання однорангової 

розподіленої системи IPFS для збереження файлів отриманих у результаті обміну 

інформацією пацієнтом з лікарем через смарт-контракт мовою програмування 

Solidity на платформі Ethereum. Запропоновано організацію методу взаємодії 

IPFS та смарт-контракту. 

Практична цінність отриманих в роботі результатів полягає в тому, що 

запропонований спосіб дозволяє збільшити рівень інформаційної безпеки, що 

підтверджується унеможливленням несанкціонованого доступу до даних та їх 

безпосередньої скомпроментованої зміни. 

    Апробація роботи. Основні положення і результати роботи були 

представлені та обговорювались на XV науковій конференції магістрантів та 

аспірантів «Прикладна математика та комп’ютинг» ПМК-2022 (Київ, 16-18 

листопада 2022 р.) та XVII Міжнародної Молодіжної науково-практичної 

конференції «Історія розвитку науки, техніки та освіти» (Київ, 23 квітня 2019 р.) 

Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з 

вступу, трьох розділів та висновків. 

У вступі подано загальну характеристику роботи інформаційній безпеці, 

існуючим рішенням забезпечення інформаційного захисту. 

У першому розділі розглянуто розподіленні системи, їх види та 

властивості, а також засоби роботи з розподіленими системами. 

У другому розділі запропоновано використання розподілених систем, для 

зберігання даних. Розглянуто систему IPFS для зберігання файлів, її принцип 

роботи та технології Blockchain, принцип роботи та переваги і недоліки. 

У третьому розділі наведено особливості реалізації програмного 

комплексу способу.  



 

 
 

У висновках представлені результати проведеної роботи. 

Робота представлена на  аркушах, містить посилання на список 

використаних літературних джерел.  

Ключові слова: інформаційна безпека, Blockchain, смарт-контракти, 

алгоритм консенсусу, Remix, Ethereum, Solidity, Ganache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Actuality of theme. The issue of determining ways to ensure the integrity of 

information security is at the stage of development. However, the absolute provision of 

information technologies with reliable protection systems requires modern and innova-

tive solutions. 

Blockchain technology has gained quite a lot of popularity, because this technol-

ogy transmits information in a reliable and unbreakable way. In fact, it is a universal 

way to store and process data. At this stage of IT development, information protection 

is increasingly adapting to blockchain technology, which will further ensure the secu-

rity of the user's confidential information. 

The object of research is Blockchain technology for creating an information 

security protection system, and a private blockchain and a smart contract were created 

in the work based on the given technology. The basis of the developed smart contract 

is the idea of protecting personal data in the field of health care. For convenient inter-

action with the smart contract, a web application was created on the Node.js platform. 

The goal is to obtain a methodology for building a reliable integrated system for 

effective interaction between a doctor and a patient with protection against unauthor-

ized access to users' personal information using Blockchain technology based on a 

smart contract in the form of a web application. 

In the process of working on this dissertation there was: 

● the main types of threats to information security, their causes and methods of 

ensuring information security were investigated; 

● the peculiarities of Blockchain technology, the principle of operation, its use 

in the modern world were investigated; 

● the Blockchain technology implementation platform – Ethereum was consid-

ered and the principle of operation of smart contracts on this platform was inves-

tigated; 



 

 
 

● the structure of a private network on the Ethereum platform was developed; 

● developed and published a smart contract in this network; 

● developed a web application for using a smart contract. 

Scientific innovation:  the use of a peer-to-peer distributed IPFS system was 

proposed for the first time for saving files obtained as a result of exchanging infor-

mation between a patient and a doctor through a smart contract in the Solidity program-

ming language on the Ethereum platform. The organization of the interaction method 

of IPFS and smart contract is proposed. 

The practical value of the results obtained in the work is that the proposed 

method allows to increase the level of information security, which is confirmed by the 

impossibility of unauthorized access to data and their direct compromised change. 

Approbation of research. The main provisions and results of the work were 

presented and discussed at the XV Scientific Conference of Master's and Postgraduate 

Students "Applied Mathematics and Computing" PMK-2022 (Kyiv, November 16-18, 

2022) and the XVII International Youth Scientific and Practical Conference "History 

of the Development of Science , technology and education" (Kyiv, April 23, 2019) 

Structure and scope of work. The master's thesis consists of an introduction, three 

chapters and conclusions. 

The introduction provides a general description of information security, existing 

solutions for information protection. 

The first chapter discusses distributed systems, their types and properties, as well 

as means of working with distributed systems. 

The second section proposes the use of distributed systems for data storage. The 

IPFS system for file storage, its principle of operation and Blockchain technology, prin-

ciple of operation and advantages and disadvantages are considered. 

In the third section, the peculiarities of the implementation of the software com-

plex of the method are given. 

The results of the work are presented in the conclusions. 



 

 
 

The work is presented on sheets, contains links to the list of used literary sources. 

Keywords: information security, Blockchain, smart-contracts, consensus algo-

rithm, Remix, Ethereum, Solidity, Ganache. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ 

БД - база даних 

СУБД  - система управління бази даних 

ЕОМ - електронна обчислювальна машина 

PoW - Proof of Work  

PoS - Proof-of-Stake 

DPoS - Delegated Proof-of-Stake  

LPoS - Leased Proof-of-Stake 

PoC - Proof-of-Capacity 

PoI - Proof-of-Importance 

PoA - Proof-of-Activity 

PoAuthority - Proof-of-Authority 

PoB - Proof-of-Burn 

EVM - Ethereum virtual machine 

IPFS - Inter Planetary File System 

P2P - Peer-to-peer  

URL - Uniform Resource Locator 
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ВСТУП 

Ні для кого не секрет, що з появою мережі Інтернет, всі відносини між 

людьми відбуваються за допомогою комп’ютерних технологій. Хоча, ще десять 

років назад люди використовували паперові листи та більше спілкувались в 

реальному житті. Проте, з останніми подіями в країні, досить розвились самоізо

ляція та соціальна дистанція, тому люди стали більше проводити часу в мережі, 

тим самим створюючи питання про збереження даних користувача.  

Через стрімкий розвиток різних Інтернет-сервісів комп’ютерних 

технологій, зросла і кількість зловмисників, які не проти викрасти дані 

користувача та використати їх у власних цілях. Одним із рішень даного питання 

– розподілені системи. В такому випадку, хакерами складніше зламати 

центральну систему та заволодіти інформацією користувача.  

Розподілена система – це набір незалежних комп'ютерів, які 

представляються їх користувачам єдиною об'єднаною системою. Дані 

користувачів мережі зберігаються на окремо взятих пристроях самих учасників 

або на багатьох з них частково, для підвищення рівня захисту. Розподілена 

система створює захист, коли корупція чи витік даних – неможливий, 

забезпечуючи достовірність даних та безпеку збереження.  

Гроші володіють світом. Так було завжди. Тож забезпечення інформаційної 

безпеки фінансів користувачів вважається одним з провідних та ключових 

завдань для всього сучасного суспільства. Тому у 2009 році Сатоші Накамото 

була представлена технологія Blockchain.  

Blockchain – це ланцюжок блоків, пов'язаних один з одним у певному 

порядку. Крім того, цей ланцюжок має властивість, що розрив будь-якого 

окремого блоку b також знищить усі його наступні 𝑏 +  1, 𝑏 +  2, . . 𝑏 +  𝑛. 

Головною особливістю даної технології є можливість розподіленого зберігання 

інформації.  
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З розвитком Blockchain з’явилися платформи для створення 

децентралізованих онлайн-сервісів, наприклад Ethereum. Дана платформа 

працює на базі розумних контрактів. 

Смарт-контракт —  це комп'ютерний алгоритм, який контролює виконання 

зобов'язань сторін у процесі обміну активами в технології Blockchain. Це 

контракти, які контролюються комп’ютером. 

На даному етапі розвитку інформаційних технологія Blockchain поступово 

стає дуже важливим інструментом забезпечення безпеки, оскільки після 

створення блоків в ланцюгу, вони не підлягають змінні, а отже разом з 

децентралізацією системи та використанням криптографії Blockchain є 

технологією, даними якої майже неможливо маніпулювати або фальсифікувати.  

Зважаючи на ці фактори, найголовнішим завданням магістерської 

дисертації є створення смарт-контрактів на основі технолоігї Blockchain на 

платформі Ethereum, на прикладі, який можна буде використати в реальному 

житті та реалізувати веб-додаток, який буде взаємодіяти з блокчейном через API. 
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1. РОЗПОДІЛЕНІ СИСТЕМИ, ЇХ ВЛАСТИВОСТІ  ТА ВИДИ 

1.1. Основні властивості розподілених систем. 

Більшість проблем, які вирішуються використанням розподілених 

систем програмного забезпечення, як і обмежень, з якими це використання 

постійно стикається, можуть бути зрозумілі під час розгляду процесу 

еволюційного розвитку методів розподіленої обробки інформації. Необхідно 

усвідомлювати, що, незважаючи на те, що сама технологія роботи 

програмістів і користувачів їх програм змінилася, проблеми залишаються 

тими ж самими, що були й у минулому. Вивчення різних методів програмної 

підтримки роботи розподілених систем вестиметься в деякому 

хронологічному порядку від перших систем, заснованих безпосередньо на 

методі віддаленого виклику процедур, до найбільш сучасних форм системної 

підтримки – мережевих служб.  

Розподілена система – це набір незалежних комп'ютерів, 

представляються їх користувачам єдиною об'єднаною системою [2].  

 Від користувачів приховані відмінності між комп'ютерами та 

способами зв'язку між ними (від користувача приховано навіть те, що 

комп'ютер, взагалі, може бути всього один, принаймні комп'ютери 

розподіленої системи автономні). Користувачі та програми однаково 

працюють у розподілених системах, незалежно від того, де і коли відбувається 

їхня взаємодія. Обчислювальна система, що складається з безлічі різних 

обчислювальних машин, на яких встановлено різне програмне забезпечення, 

може називатися розподіленою системою лише в тому випадку, якщо для 

своїх користувачів вона виглядає і веде себе як класична однопроцесорна 

система з розподілом часу. Щоб підтримувати представлення різних 

комп'ютерів та обчислювальних мереж у вигляді єдиної системи, організація 

розподілених систем часто включає в додатковий рівень програмного 



 

6 
 

забезпечення. Цей рівень називається рівнем системної підтримки 

(middleware).  

Основне завдання розподілених систем програмного забезпечення – 

полегшити їх користувачам доступ до віддалених ресурсів, а також 

контролювати спільне використання цих ресурсів. Ресурси можуть бути 

віртуальними, але можуть і традиційними – комп'ютерами, принтерами, 

пристроями зберігання файлів, файлами та даними. 

Основна вимога до розподілених систем пред'являється досягненням їх 

прозорості, відкритості та масштабованості. 

1.1.1. Прозорість 

Розподілена система має приховувати різницю у способах подання даних 

та у способах доступу до ресурсів. Така властивість розподілених систем 

називається прозорістю доступу до даних.  

Розподілена система має забезпечувати прозорість розташування ресурсу, 

тобто приховувати його фізичне розташування. Важливо, щоб ресурси мали лише 

логічні імена. Прикладом такого імені може служити універсальний покажчик 

ресурсу URL, в якому немає жодної інформації про те, де знаходиться файл, який 

шукається в Інтернет.  

Ресурс може іноді змінювати своє розташування, і при наступному виклику 

може бути знайдений в іншому місці (але по тій же логічній адресі). Розподілена 

система, що дозволяє ресурсам змінювати своє розташування від виклику до 

виклику, має властивість прозорості зміни розташування ресурсу (приклад – 

система ICQ).  

Іноді ресурсу було дозволено змінювати своє становище безпосередньо у 

процесі його використання (приклад такого ресурсу – мобільні користувачі з 

бездротовим зв'язком, що не відключаються від мережі при переході до іншої 
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зони обслуговування). Ця сильніша властивість називається прозорістю 

динамічної зміни розташування ресурсу.  

Для балансування використання ресурсів вони можуть бути репліковані, 

тобто розмножені за кількома фізичними адресами. Прозорість реплікації 

приховує це. З наявності цієї властивості відразу слідує і прозорість 

розташування.  

Часто спільне використання ресурсів досягається за рахунок справді 

спільної роботи та тісної взаємодії користувачів системи. Однак користувач 

розподіленої системи не повинен знати, що він не єдиний її користувач. 

Наприклад, під час роботи із системою управління бази даних (СУБД) 

користувач, що послав запит, не повинен знати, що одночасно СУБД отримує та 

обробляє запити багатьох інших користувачів. Таке прозоре паралельне 

використання має бути несуперечливим, для чого складаються спеціальні 

правила блокувань, коли користувачі по черзі отримують виняткові права на 

ресурс. Цієї ж мети досягають за допомогою відправлення транзакцій[2].  

У розподіленій системі повинні бути вжиті заходи, щоб частина апаратури 

брала деяку частину виконання роботи у разі виходу з ладу інших компонентів 

системи. Основні труднощі досягнення прозорості пошкодження в тому, щоб 

відрізнити по-справжньому зламані частини від повільно працюючих фрагментів 

системи.  

Дані можуть розміщуватися на різних фізичних носіях, в тому числі таких, 

які можуть зберігати їх значення в період вимикання системи. Дії системи, що 

має властивість прозорості збереження даних, при обробці таких об'єктів повинні 

бути прихованим від користувача. Збереження важливе для будь-яких 

інформаційних систем, як розподілених.  

Існують ситуації, коли повністю приховати розподіл (тобто досягти 

абсолютної прозорості) не вдається. За сильної віддаленості вузлів системи один 

від одного виникають помітні затримки передачі інформації. Існує проблема 
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часових поясів. Існує зв'язок між прозорістю та продуктивністю розподіленої 

системи.  Продуктивність – порівняно з іншими моделями систем, розподілені 

лають підвищену продуктивність роботи. Необхідно дотримуватися балансу цих 

системних властивостей. 

1.1.2. Відкритість  

Відкритість – це використання синтаксичних та семантичних правил, що 

ґрунтуються на стандартах. Для розподіленої системи – це насамперед 

використання формалізованих протоколів. Служби, входять до розподіленої 

системи, визначаються через інтерфейси, які часто описуються за допомогою мов 

опису інтерфейсів IDL. Мови IDL стосуються майже виключно синтаксису (імена 

доступних функцій, типи параметрів, значень, що повертаються, виняткові 

ситуації). Семантика частіше задається неформально, природною мовою.  

Якщо інтерфейс описаний правильно, виникає можливість правильної 

спільної роботи одного довільного процесу, що потребує інтерфейсу з іншим 

довільним процесом, який представляє інтерфейс. Один і той же інтерфейс може 

бути також реалізований у різних розподілених системах (незалежно один від 

одного), але працювати обидві системи повинні однаково. Для забезпечення 

переносимості та здатності до взаємодії в інтерфейсі повинно бути все, що 

потрібно для його реалізації, але він не повинен визначати зовнішній вигляд 

реалізації. Переносимість характеризує, наскільки додаток, зроблений для однієї 

розподіленої системи, може працювати у складі іншої системи, а здатність до 

взаємодії показує, наскільки дві реалізації систем чи компонентів, виконаних 

різними людьми, можуть працювати спільно[2]. 

Відкриті системи мають дуже важливу характеристику – гнучкість. 

Гнучкість є легкістю конфігурування системи, що складається із різних 

компонентів. Досягнення необхідного рівня гнучкості призводить до того, що 

відкрита розподілена система розширюється. 
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1.1.3. Масштабованість 

Розподілені системи програмного забезпечення мають властивість 

масштабованості, яка може виявлятися по відношенню до розміру, до 

географічного положення, до адміністративного влаштування систем. 

Досягнення масштабованості пов'язане з рішенням проблем, що виникають через 

наявність вузьких місць обслуговування. Мається на увазі один сервер для безлічі 

клієнтів.  Також, однією з проблем є ще множинний доступ до одного файлу 

даних, і це спричиняє досить велику проблему. Під час множинного доступу 

відбувається перевантаження комунікацій через використання централізованих 

алгоритмів.  

Вимога масштабованості часто є перешкодою поширення систем, 

реалізованих для локальних мереж, на рівень мереж глобальних (корпоративних 

чи Інтернету). У глобальних мережах час отримання відповіді може значно 

перевищувати локальні затримки, тому там найчастіше використовується 

асинхронний зв'язок. Крім того, у локальних мережах служби часто розподілені 

по комп'ютерах фіксовано, а в глобальних мережах розташування необхідної 

служби наперед невідомо.  

Ще один наслідок масштабованості: апаратні рішення для розподіленої 

системи можуть бути гетерогенними. На відміну від гомогенних систем, 

побудованих на єдиній технології, гетерогенні системи можуть складатися з 

частин, побудованих на різних фізичних принципах, що володіють різними 

властивостями та характеристиками.  

Різнорідність у поєднанні з незалежністю призводять до найважливішої 

властивості розподілених систем: самі системи можуть існувати тривалий час, 

але окремі їх частини можуть час від часу вимикатися. При цьому користувачі та 

програми не повинні повідомлятись про те, що ці частини знову підключені, що 

додані нові частини для підтримки додаткових користувачів або додатків. 
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1.2. Засоби роботи з розподіленими системами. 

При виборі розподіленої системи насамперед слід звернути увагу, які 

операційні системи та мережеві протоколи вона підтримує. Однак не менш 

важливим є й те, які методи розподілу даних у ній реалізовані. 

1) Фрагментація та дублювання 

Один із способів розподіленого зберігання таблиць – це фрагментація. 

Таблиця може бути розщеплена на частини, які будуть розміщені в різні вузли. 

Інший спосіб розподілу даних – це дублювання (реплікація). Можна створити 

дублі всієї бази даних або її частин та розмістити ці дублі у вузлах. Обидва 

методи дозволяють зберігати дані саме в тому вузлі, де вони найчастіше 

використовуються. Це зводить до мінімуму витрати на передачу даних через 

мережу і зменшує використання процесорів та інших ресурсів інших вузлів. 

За такої архітектури бази даних програми передача даних через мережу 

виконується досить рідко. 

2) Словники даних та директорії 

Після того, як дані розподілені по різних вузлах мережі, важливо знайти 

та використовувати ці дані. Для того, щоб знайти дані та перетворити їх у 

потрібний формат, використовуються глобальні словники даних та директорії. 

У словнику зберігається інформація про дані, їх використання, права доступу 

до даних, а також про програми. Директорії даних використовуються для того, 

щоб визначити, де зберігаються дані та як їх отримати. Словники та директорії 

можуть бути глобальними та локальними. 

3) Двофазна фіксація змін 

Методи розподілу даних, звичайно, дуже важливі, проте серцем 

сучасних розподілених СУБД є протокол двофазної фіксації змін. Цей 

протокол керує виконанням транзакцій, що змінюють дані кількох вузлів. 

Основна ідея двофазної фіксації полягає в наступному: неприпустима 
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ситуація, при якій транзакція, що змінює дані в декількох вузлах, виконується 

в одних вузлах і не виконується в інших. Транзакція повинна бути успішно 

виконана у всіх вузлах, або не виконана в жодному вузлі. 

4) Забезпечення цілісності 

Важливою характеристикою розподіленої системи є те, як вона 

забезпечує підтримку цілісності посилань між даними таблиці-майстра і 

даними пов'язаних з нею таблиць. Розглянемо приклад цілісності посилання. 

Припустимо у розподіленій БД є три таблиці: 

• таблиця, що містить інформацію про дітей співробітників; 

• таблиця, що містить інформацію про зарплати працівників за рік; 

• таблиця, що містить інформацію про теми, виконані співробітником. 

Всі ці таблиці містять стовпець "ПІБ співробітника". Правила 

забезпечення цілісності посилань вимагають, щоб при зміні значень стовпця 

"ПІБ співробітника" в одній таблиці автоматично виконувалася коригування 

значень цього стовпця в інших таблицях. Для забезпечення цілісності 

посилань використовуються 2 різних методи – тригери і декларативні 

обмеження цілісності стандарту ANSI. 

1.3. Види розподілених  систем 

Одноярусні архітектури виникли під впливом архітектури перших 

обчислювальних систем, яка включала великий обчислювальний модуль та 

деяка кількість периферійних пристроїв для введення та виведення 

інформації, підготовленої при обчисленнях.  

Системи неминуче виходили монолітними, тобто всі три шари (ресурс

ний презентаційний  та прикладний) були частинами однієї програми 

(розташовувалися на одному ярусі), а клієнт виступав простий термінал, який 

мав лише клавіатуру для введення команд оператора та екран для 

відображення відповідей від обчислювача.  
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Спроєктовані одноярусні системи так, що у них немає жодних точок 

входу, крім каналу зв'язку з терміналом. У випадку необхідності зв'язати їх з 

іншими системами слід застосовувати імітатори терміналів, здійснюючи 

обмін екранами.  

По-перше, підвищення ефективності може проводитись шляхом 

об'єднання шарів. Зазвичай у таких системах мінімізовано накладні витрати на 

перемикання контексту та переходи між компонентами, а також на складні 

перетворення даних. Не потрібно розробляти спеціальну клієнтську частину, 

що знижує витрати на впровадження та підтримку.  

Підтримувати одноярусні системи важко та дорого. В даний час є всі 

можливості розробляти одноярусні системи, але загальний розвиток науки йде 

у протилежному напрямку.  

Двоярусні архітектури з'явилися після виникнення персональних ЕОМ, 

на яких стало можливо не просто відображати інформацію, а й обробляти її. 

Роль сервера, як і раніше, грала велика ЕОМ, але презентаційний шар більше 

не потрібно поєднувати з іншими шарами системи. Такий підхід має дві 

важливі переваги: використання обчислювальних потужностей персональних 

ЕОМ (зняття навантаження з інших шарів) та використання одного 

презентаційного шару для різних цілей без ускладнення системи.  

Двоярусні архітектури стали дуже популярними у вигляді архітектури 

«клієнт/сервер». Часто під терміном клієнт розуміють презентаційний шар та 

власне клієнтське програмне забезпечення, називаючи сервером об'єднання 

прикладної логіки та управління ресурсами. Клієнт може набувати різних 

форм, він може навіть виконувати деяку функціональність, яка в іншому 

випадку була б на сервері. Залежно від складності клієнтської програми її 

називають тонким клієнтом, якщо вона виконує мінімум функціональності, 

або товстим клієнтом, якщо ця функціональність досить розвинена.  
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Розробка архітектури клієнт/сервер призвела до появи безлічі корисних 

механізмів, що застосовуються в даний час в розподілених системах. 

Яскравим прикладом є віддалений виклик процедури. Ще одним корисним 

нововведенням з'явилися прикладні програмні інтерфейси, які суттєво 

вплинули на методологію розроблення розподілених систем. Прикладний 

програмний інтерфейс визначає, як треба звертатися до служби, які 

очікуються відповіді або зміни внутрішнього стану сервера, що відбуваються 

в результаті звернення щодо нього. Якщо сервер має добре визначений, 

стабільний прикладний програмний інтерфейс, для нього можна розробити 

різні види клієнтів та проводити модернізацію сервера без будь-яких змін у 

клієнтах.  

Двоярусні системи мають багато переваг перед одноярусними. 

Об'єднання прикладної логіки та управління ресурсами дозволяє виконувати 

найважливіші обчислення дуже швидко, оскільки перемикання контексту 

немає. Двоярусні системи набагато мобільні: сервер у них відокремлений від 

презентаційного шару.  

Однією з основних проблем двоярусних систем є обмеженість 

можливостей сервера зв'язків з багатьма клієнтами одночасно. Двоярусні 

архітектури не впоралися з вимогами локальних інформаційних мереж. З 

їхньою допомогою клієнти могли спілкуватися тільки зі своїми серверами, не 

маючи сили взаємодіяти з іншими.  

Триярусні архітектури, у яких шари чітко розділені, складніші та 

різноманітніші за архітектури «клієнт/сервер». Презентаційний шар 

розміщується в клієнті, як у двоярусній архітектурі. Прикладна логіка 

розміщується в середньому ярусі та називається шаром системної підтримки 

або проміжним шаром програмне забезпечення (middleware). Шар управління 

ресурсами розташовується на третьому ярусі і складається з усіх серверів, які 

інтегруються в архітектурному рішенні. З погляду підсистеми управління 
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ресурсами програми, що працюють у шарі прикладної логіки, це просто 

клієнти. 

Хоча триярусні архітектури розроблялися переважно для інтеграції, їх 

можна використовувати так само, як і двоярусні. Їх перевагою при цьому 

будуть збільшені можливості щодо масштабування. Кожен шар може 

працювати в окремій ЕОМ. Зокрема, прикладний шар може бути розподілений 

за різним комп’ютером. Прикладна логіка при цьому може бути зроблена 

істотно незалежнішою від управління ресурсами, її переносимість і 

перевикористання суттєво зростають. 

Триярусні системи доповнили та розвинули концептуально важливі 

поняття, висунуті двоярусними системами. Стало ще очевидніше, що 

управління ресурсами має підкорятися чітким інтерфейсам, якими повинні 

користуватися програми прикладної логіки, має перебувати у проміжному 

шарі. Якщо двоярусні архітектури вимагають визначення інтерфейсів 

прикладного шару, то триярусні сприяють стандартизації інтерфейсів шару 

управління ресурсами.  

Особливо чіткі переваги триярусної архітектури виявляються при 

інтеграції різноманітних ресурсів. Сучасне програмне забезпечення 

проміжних шарів включає в себе функціональність, необхідну для введення в 

ці шари додаткових властивостей: транзакційних гарантій для різних видів 

ресурсів, балансування завантаження обладнання, можливостей реєстрації 

подій, реплікації, збереження даних та багато іншого. Використовуючи 

системну підтримку, розробники прикладної логіки можуть при створенні 

найскладніших моделей взаємодії користуватися підтримкою, що 

забезпечується проміжним шаром, а не програмувати все самостійно. Втрати 

у продуктивності компенсуються поширенням моделі проміжного шару на 

різні мережеві вузли, що суттєво впливає на масштабованість та надійність 

систем.  
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Обмеженість моделі триярусних систем виявилася при спробах 

інтегрувати кілька триярусних систем, а також при виході розподілених 

систем на рівень Інтернету, що пов'язано недостатньою стандартизацією цих 

систем.  

Багатоярусні архітектури не сильно відрізняються від триярусних: це 

узагальнення триярусної моделі з урахуванням важливості доступу до даних 

через Інтернет. Багатоярусні архітектури розробляються на два основних 

застосування: об'єднання різнорідних систем та підключення до Інтернету. 

Окремі шари багатоярусних систем самі є дво- або триярусні системи.  

Більшість сучасних систем побудовано за принципом багатоярусності. 

Їх створення вимагає великих зусиль щодо інтеграції інших систем. У цьому 

виявляється основний недолік багатоярусних систем – в них занадто багато 

проміжних шарів, часто з надмірною функціональністю, складних, дорогих у 

розробці, регулюванні та підтримці. Хоча із введенням у систему нових ярусів 

досягається підвищення її гнучкості, зростає функціональність, але водночас 

зростає вартість взаємодії між ярусами, виникають проблеми із 

продуктивністю системи. 

1.4. Способи взаємодії в розподілених  системах. 

Основною характеристикою способу взаємодії підсистем розподіленою 

системою є його синхронність або асинхронність. Стосовно досліджуваних 

систем точніше говорити про блокуючу або неблокуючу взаємодію. 

Блокуючим називається взаємодія, якщо залучені сторони перш ніж 

переходити до наступних робіт повинні чекати закінчення взаємодії. Слід 

розуміти, що паралельна робота фрагментів систем немає ніякого відношення 

до асинхронності та неблокуючого взаємодії. Сервер, отримавши запит від 

одного зі своїх клієнтів, може, обробляючи запит, працювати паралельно 

іншим своїм клієнтам, синхронність відноситься до роботи запитуючого 
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обслуговування клієнта і процесу в сервері, який цей запит обробляє. Якщо 

робота клієнта під час обробки запиту сервером зупиняється – це синхронна 

взаємодія. Якщо замість блокування клієнта після видачі запиту виконує інші 

дії – це взаємодія асинхронна. 

Синхронна взаємодія має перевагу простоти. Обробляючи запит, сервер 

може бути впевнений, що стан клієнта під час цієї обробки не зміниться. В 

результаті синхронна взаємодія застосовується у переважній більшості систем 

проміжного шару. Ці переваги є одночасно і недоліками. Синхронна взаємодія 

призводить до суттєвих втрат часу, а значить і продуктивності. Очікуючий 

процес може взагалі бути видалений з оперативної пам'яті, що призведе до ще 

великих втрат часу.  

Однак не завжди потрібно синхронно працювати. Один із прикладів 

асинхронного зв'язку – електронна пошта. Асинхронні розподілені системи 

будуються аналогічним чином. Замість виклику та очікування відповіді 

виконується надсилання повідомлення, а через деякий час програма може 

перевірити, чи надійшла відповідь. Це дозволяє програмі виконувати інші 

роботи та робить непотрібною будь-яку координацію між сторонами 

взаємодії.  

Для асинхронної взаємодії повідомлення мають запам'ятовуватися в 

деякому проміжному місці, звідки вони згодом можуть отримувати сервер. Ця 

проміжна пам'ять відкриває можливості для нової функціональності, яку 

більше не потрібно робити частиною окремих компонентів. Такі системи черг 

тепер перетворилися на брокери повідомлень, які фільтрують їх та керують 

потоком повідомлень. Тим самим з'являється можливість змінювати способи 

фільтрації, перетворення та доставки повідомлень без зміни самих 

компонентів, що генерують та одержують ці повідомлення.  

Вже розглянута система електронної пошти є прикладом збереженої 

пошти. Повідомлення не пропадають, якщо комп'ютер користувача вимкнено, 
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а зберігаються в комунікаційній системі до тих пір, доки його не вдасться 

передати одержувачу. Крім збереження зв'язку існує зв'язок без збереження 

повідомлень. У таких системах повідомлення зберігаються лише в період 

роботи додатків, які їх надсилають та отримують.  

На практиці застосовуються різні комбінації цих типів взаємодії. У разі 

збереження асинхронного зв'язку повідомлення зберігаються у буфері 

сервера. Саме цей вид зв'язку використовується у системах електронної 

пошти. У разі збереження синхронного зв'язку повідомлення зберігаються 

тільки на приймаючому прикладний комплекс. Відправник блокується на весь 

час, поки повідомлення не потрапить до цього буфера. Варіант 

збереженого синхронного зв'язку полягає в тому, що блокування відправника 

здійснюється до доставки повідомлення серверу одержувача. 

При асинхронному незбереженні зв'язку додаток надсилає 

повідомлення, що тимчасово зберігається в локальному буфері 

передавального комплексу, а відправник продовжує свою роботу. Паралельно 

комунікаційна система надсилає повідомлення в точку, з якої воно може 

досягти місця призначення, можливо зі збереженням у локальному буфері. 

Якщо одержувач у момент приходу повідомлення на приймаючий комплекс 

цього одержувача не активний, передача обривається. Інший приклад цього 

виду зв'язку – асинхронний віддалений виклик процедури.  

Синхронне незбереження існує у кількох випадках. У найбільш слабкій 

формі, що ґрунтується на підтвердженнях прийому 19 повідомлень, 

відправник блокується доти, доки повідомлення не опиниться у локальному 

буфері приймаючого комплексу. Після отримання підтвердження відправник 

продовжує свою роботу. Інша форма зв'язку, орієнтована на доставку,  

припускає, що відправник має бути заблокований до моменту доставки 

повідомлення самому одержувачу, який продовжить свою частину роботи 

щодо його обробки. Найбільш жорсткий варіант синхронної незбереженого 
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зв'язку, орієнтована відповідь, передбачає блокування відправника до 

отримання відповідного повідомлення з іншого сторони, як при роботі систем 

«клієнт/сервер» у режимі «запит/відповідь». Ця ж схема взаємодії характерна 

і для систем, побудованих на базі моделей віддаленого виклику процедури та 

віддаленого звернення до методом. Кожен вид зв'язку знаходить своє 

застосування у розподілених системах на тому чи іншому рівні складових їх 

компонентів. 

1.5. Інформаційна безпека, та її забезпечення. Порівняння звичайних та 

розподілених  систем. 

Інформація буває звичайною та конфіденційною. До загальної  

інформації доступ має будь-яка людина у світі, до конфіденційної – тільки 

окремі люди. Може здатися, що захищати загальнодоступну інформацію не 

треба. Але на загальнодоступну інформацію не поширюється лише принцип 

конфіденційності — вона має залишатися цілісною та доступною. Тому 

інформаційна безпека займається загальнодоступною інформацією. Тепер 

розглянемо основні терміни «Інформаційної безпеки»: 

Захист інформації – діяльність із запобігання витоку інформації, 

несанкціонованих і ненавмисних впливів на інформацію, що захищається. 

Безпека інформації – стан захищеності інформації, що характеризується 

здатністю персоналу, технічних засобів та інформаційних технологій 

забезпечувати конфіденційність, цілісність та доступність інформації при її 

обробці технічними засобами. 

Для того, щоб більше детально розібратись в темі, потрібно розглянути 

які види конфіденційної інформації існують і для чого вони потрібні. 

Основні види конфіденційної інформації: 

Персональні дані. Інформація про конкретну людину: ПІБ, паспортні 

дані, номер телефону, фізіологічні особливості, сімейний стан та інші дані. В 



 

19 
 

Україні діє закон, який зобов'язує охороняти цю інформацію. Той, хто працює 

з персональними даними, зобов'язаний захищати їх та не передавати третім 

особам. Інформація про клієнтів та співробітників відноситься саме до 

персональних даних. 

Комерційна таємниця. Внутрішня інформація про роботу компанії: 

технології, методи управління, клієнтську базу. Якщо ці дані стануть 

відомими стороннім, компанія може втратити прибуток. 

Компанія сама вирішує, що вважати комерційною таємницею, а що 

виставляти на загальний огляд. При цьому не вся інформація може бути 

комерційною таємницею — наприклад, не можна приховувати імена 

засновників, юридичних осіб, умов праці чи фактів порушення законів.  

Професійна таємниця. Сюди належать лікарська, нотаріальна, 

адвокатська та інші види таємниці, що належать до професійної діяльності. З 

нею пов'язано одразу кілька законів. 

Службова таємниця. Інформація, яка відома окремим службам, 

наприклад, податковій або РАГСу. Ці дані зазвичай зберігають державні 

органи, вони відповідають за їх захист та надають лише на запит. 

Державна таємниця. Сюди відносять військові відомості, дані розвідки, 

інформацію про стан економіки, науки та техніки держави, її зовнішню 

політику. Ці дані вважаються найбільш конфіденційними — до безпеки 

інформаційних систем, в яких зберігається така інформація, висувають 

найсуворіші вимоги. 

Існують не тільки види конфіденційної інформації, але і принципи її 

захисту. А саме: 

1. Комплексність, в свою чергу вона передбачає: 

• забезпечення безпеки обслуговуючого персоналу, матеріальних та 

фінансових ресурсів від усіх можливих загроз усіма доступними 

законними засобами, методами та заходами; 
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• забезпечення безпеки інформаційних ресурсів протягом усього їх 

життєвого циклу, у всіх технологічних процесах та операціях їх 

створення, обробки, використання та знищення; 

• здатність системи захисту інформації до розвитку та вдосконалення 

відповідно до зовнішніх і внутрішніх умов, що змінюються. 

2. Своєчасність – запобіжний характер заходів захисту. Передбачає 

постановку завдань щодо комплексного захисту інформації на стадії 

проектування системи її захисту на основі аналізу відомих та 

прогнозування можливих загроз безпеці інформації, які можуть 

потентіаціально з'явитися через деякий після запуску системи захисту в 

експлуатацію. 

3. Безперервність – постійний розвиток системи захисту персональної 

інформації  та підтримка працездатності. 

4. Активність – наполегливість у досягненні цілей та завдань захисту 

інформації. Передбачає постійний маневр силами та засобами захисту 

інформації, а також вжиття нестандартних заходів з захисту інформації. 

5. Законність – створення системи захисту персональних даних на основі 

діючого законодавства та інших нормативних актів, що регламентують 

безпеку інформації. У ході подальшої реалізації системи захисту 

інформації – застосування всіх законних методів та засобів виявлення та 

припинення правопорушень у сфері інформаційної безпеки. 

6. Обґрунтованість –  заключається в тому, що всі методи та засоби захисту 

інформації мають бути науково обґрунтованими та сучасними, відповідати 

останнім досягненням науки та техніки. У своїй сукупності вони повинні 

відповідати всім встановленим вимогам та нормам щодо захисту 

інформації. 

7. Економічна доцільність – витрати на реалізацію та розробку системи 

захисту інформації не мають перевищувати задані розміри потенційної 
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шкоди, яка може настати внаслідок порушення безпеки інформації, що 

захищається. 

8. Спеціалізація – передбачає залучення до розробки та впровадження 

методів та засобів захисту спеціалізованих суб'єктів, які мають державну 

ліцензію на певний вид діяльності у сфері надання послуг із захисту 

інформації. Застосовувані ними засоби захисту мають бути сертифіковані 

за вимогами безпеки інформації. 

9. Взаємодія та координація діяльності – передбачають організацію чіткої 

взаємодії між усіма суб'єктами захисту інформації, що діють у рамках 

єдиної системи захисту інформації, а також координацію їх зусиль та робіт 

у цій сфері для досягнення спільних цілей. Полягає в інтеграції та 

послідовності діяльності із захисту конкретних інформаційних ресурсів. 

10.  Вдосконалення – передбачає вдосконалення та розроблення нових 

законодавчих, організаційних та технічних заходів захисту інформації під 

впливом об'єктивних та суб'єктивних факторів. 

11.  Централізація управління – передбачає наявність єдиного 

координаційного центру (суб'єкта), що займається спільними питаннями 

управління системою захисту інформації, а також єдиних вимог щодо 

безпеки інформації. 

Розглянемо цілі захисту, які досить пов’язані з принципами захисту 

інформації.  

Цілі захисту інформації: 

• Дотримання конфіденційності інформації обмеженого доступу. 

• Запобігання несанкціонованому доступу до інформації та (або) передачі 

її особам, які не мають права на доступ до такої інформації. 

• Запобігання несанкціонованим діям щодо знищення, модифікації, 

копіювання, блокування та надання інформації, а також інших 

неправомірних дій щодо такої інформації. 
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• Реалізація конституційного права громадян доступу до інформації. 

• Недопущення на технічні засоби обробки інформації, внаслідок якого 

порушується їх функціонування. 

Оскільки, всі поняття та терміни розглянуто, можемо порівняти звичайні та 

розподілені системи збереження інформації. 

Таблиця 1 - Порівняння 

Характеристика Звичайні системи Розподілені системи 

Вимоги до апаратного забезпечення Високі Достатньо високі 

Вимоги до загальносистемного 

програмного забезпечення 

Високі Достатньо високі 

Складність реалізації прикладного 

програмного забезпечення 

Висока Висока 

Складність реалізації 

інформаційного обміну 

Мінімальна Висока 

Складність супроводу Висока Висока 

Телекомунікаційна система Висока Висока 

Швидкість передачі даних «на 

порт» 

Висока Середня 

Вимоги до кадрового забезпечення 

персоналом з експлуатації та 

адміністрування 

Високі Високі 

Складність забезпечення 

інформаційної  безпеки 

Середня Середня 

 

Висновки до першого розділу. 

Розподілені системи складаються з автономних комп’ютерів, які працюють 

разом, створюючи поняття про роботу в єдиній зв’язній системі.  
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Перевага  розподілених систем полягає в спрощенні інтеграції різних 

прикладних програм, що працюють на різних комп’ютерах або системах 

комп’ютерів та добре масштабуються за умови правильного проектування, у 

єдину систему. Варто зазначити, що розмір розподілених систем обмежується 

лише розміром базової мережі.  

Розподілені системи класифікуються за принципами, що лежать в основі 

характеристик програмного та апаратного забезпечення. Реалізація розподілених 

систем характеризується зниженням продуктивності, складністю програмного 

забезпечення, а також наявністю проблем безпеки. Розподілені операційні 

системи використовуються для управління апаратними засобами 

взаємозалежних комп'ютерних систем і сприймаються як єдина система. 

Мережеві операційні системи ефективно об'єднують різні комп'ютери, що 

працюють під управлінням власних операційних систем, надаючи користувачам 

доступ до локальних сервісів на кожному вузлі. Однак мережеві операційні 

системи не дають користувачеві відчуття роботи з єдиною системою, що 

характерно для розподілених операційних систем. 

 

 

 

 



 

24 
 

2. ТЕХНОЛОГІЯ BLOCKCHAIN І СМАРТ-КОНТРАКТИ, ТА ЇХ 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ЗБЕРЕЖЕНІ ІНФОРМАЦІЇ. 

2.1. Технологія Blockchain у мережі Ethereum. 

Зараз наші особисті дані, паролі та фінансова інформація здебільшого 

зберігаються в хмарах і на серверах, що належать таким компаніям, як Amazon, 

Facebook, Apple і Google. Цей спосіб зберігання даних має багато переваг, 

оскільки ці компанії наймають групи спеціалістів, які допомагають зберігати та 

захищати ці дані, та усувають витрати, пов’язані з хостингом і безвідмовною 

роботою. 

Але, незважаючи на всі зручності, є великий мінус – це можливості обійти 

систему. Зловмисники можуть отримати небажаний доступ до файлів без відома, 

атакуючи або втручаючись у сторонні служби, що означає, що вони можуть 

викрасти, розкрити або змінити важливу інформацію. 

Браян Белендорф, творець веб-сервера Apache, навіть назвав 

централізоване рішення «первородним гріхом» Інтернету. Деякі, як-от 

Белендорф, стверджують, що Інтернет завжди був децентралізованим, і існував 

фрагментарний рух навколо використання нових інструментів, включаючи 

технологію Blockchain, для досягнення цієї мети. 

Ethereum — одна з найновіших технологій, що приєднується до цього руху, 

мета якого — використовувати Blockchain для заміни третіх сторін в Інтернеті — 

тих, хто зберігає дані, переміщує іпотечні кредити, відстежує складні фінансові 

інструменти тощо [14]. 

Ethereum може стати «світовим комп’ютером», який децентралізує і навіть 

демократизує існуючу модель «клієнт-сервер». Завдяки технології Ethereum 

сервери та хмари замінені тисячами так званими «вузлами», якими керують 

волонтери з усього світу, утворюючи таким чином «світовий комп’ютер». 

Технологія Ethereum забезпечить однакову функціональність для людей у всьому 
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світі, дозволяючи їм конкурувати за надання послуг на основі цієї 

інфраструктури. 

Усі сучасні програми, від банківських до фітнес-додатків для обміну 

повідомленнями, покладаються на компанію або іншу сторонню службу для 

зберігання інформації про кредитні картки, історії покупок та іншої особистої 

інформації — десь, зазвичай, на серверах, контрольованих третіми сторонами. 

Ідея Ethereum полягає в тому, що один суб’єкт більше не контролюватиме 

та раптово блокуватиме програму, що працює на технології Blockchain. Лише 

користувач може вносити зміни до даних, а не будь-який інший об’єкт [14]. 

Ethereum поєднує контроль над інформацією, якою люди обмінювалися в 

минулому, з легкістю доступу до інформації, до якої користувачі звикли в епоху 

цифрових технологій. Щоразу, коли зміна зберігається, інформація додається або 

видаляється, кожен вузол мережі вносить зміни. 

Ethereum — це гнучка блокчейн-платформа з відкритим вихідним кодом, 

яка дозволяє створювати та використовувати децентралізовані програми на 

основі Blockchain. Ethereum, мабуть, найдосконаліша, але складна система, коли-

небудь створена. 

Незважаючи на складність протоколу та механізмів безпеки, які були 

розроблені до цього часу, повний вузол Ethereum складається з трьох основних 

частин:  

• блокчейн;  

• однорангова (peer-to-peer) мережа;  

• віртуальна машина. 

2.1.1. Blockchain та принцип його роботи. 

Blockchain – це ланцюжок блоків, пов'язаних один з одним у певному 

порядку. Крім того, цей ланцюжок має властивість, що розрив будь-якого 

окремого блоку b також знищить усі його наступні 𝑏 +  1, 𝑏 +  2, . . 𝑏 +  𝑛 [3]. 
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Кожен блок зберігає кількість транзакцій разом із хешем попереднього 

блоку та підтвердженням роботи поточного блоку. Підтвердження роботи є 

результатом інтенсивних обчислень, які знаходять перше число (так зване nonce), 

яке повертає хеш разом із вмістом блоку. Такий хеш зазвичай починається з 0 і 

зростає відповідно до параметра, який називається складністю. Чим вищий рівень 

складності, то довше знайти ярлик, починаючи з вищого 0. 

Оскільки кожен блок пов’язаний з попереднім блоком (хеш попереднього 

блоку є частиною вмісту поточного блоку), розірвати ланцюжок дуже важко. 

Розрив ланцюжка означає створення спеціального блоку в будь-якому місці 

ланцюжка, щоб усі наступні блоки залишалися незмінними.  

Блокчейн, по суті, є кінцевою машиною, яка працює через транзакції. 

Визначення кінцевого автомата передбачає, що цей механізм зчитує вхідні дані і 

на їх основі переходить у новий стан[6]. 

 
Рисунок 2.1 - парадигма Блокчейна 
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У випадку кінцевої машини Ethereum відправною точкою є «стан 

генезису». Цей стан слід порівнювати з чистою дошкою, доки в мережі не буде 

жодних транзакцій. Після завершення транзакції стан генезису переходить у 

кінцевий стан. У будь-який момент часу цей остаточний стан є поточним станом 

Ethereum. 

 

Стан Ethereum має величезну кількість транзакцій. Ці транзакції згруповані 

в блоки. Блок містить групи транзакцій, і кожен блок пов’язаний з попереднім, 

таким чином вони утворюють ланцюжок. 

Щоб змусити мережу перейти з одного стану в інший, транзакцію 

необхідно перевірити, для чого вона має пройти процес перевірки, відомий як 

майнінг. Майнінг — це процес, за допомогою якого група мережевих вузлів 

(комп’ютерів) витрачає свої обчислювальні ресурси для створення блоку дійсни

х транзакцій. 

 

 

 
Рисунок 2.2 - стан Блокчейна 

Рисунок 2.3 – блоки транзакцій 
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Кожен обчислювальний вузол у мережі, який декларує себе як майнер, 

може претендувати на створення та перевірку блоку транзакцій. Кілька вузлів по 

всьому світу намагаються створювати та перевіряти блоки одночасно. Кожен 

майнер, записуючи блок у блокчейн, надає математичний «доказ», який діє як 

гарантія: якщо доказ існує, блок має бути дійсним. 

Щоб додати блок до основного блокчейну, майнер повинен підтвердити 

його перед усіма конкурентами. Процес перевірки кожного блоку шляхом 

надання математичного доказу вузлам називається робочим доказом. 

Оскільки блокчейн є механізмом для запису окремих транзакцій із 

загальним станом, правильний поточний стан є єдиною глобальною істиною, яку 

кожен повинен прийняти. Наявність кількох станів (або ланцюжків) знищило б 

всю систему, оскільки в цьому випадку неможливо було б домовитися про те, 

який стан мережі вважати істинним [15]. Кожного разу, коли складається кілька 

варіантів ланцюжка, утворюється гілка. Розгалуження зазвичай уникають, 

оскільки вони порушують систему та залишають користувачам вибір, якому 

ланцюжку їм довіряти. 

 

 

Щоб визначити, який шлях є найважливішим, і запобігти множинним 

ланцюжкам, Ethereum використовує механізм, відомий як «протокол GHOST». 

Рисунок 2.4 – Розгалуження 
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Відповідно до протоколу GHOST обирається відповідний шлях, на якому 

було виконано найбільше обчислень. Один із способів указати цей шлях — за 

номером останнього блоку, який є загальною кількістю блоків у поточному 

шлясі, за винятком одного з генезису. Чим більший номер блоку, тим більша 

відстань пройдена і тим більше зусиль докладають вузли, щоб дістатися до цієї 

точки. Використовуючи такі міркування, можна домовитися про правильний 

варіант поточного стану.  

 

2.1.2. Типи-блокчейн платформ. 

Загалом існує три типи блокчейн-платформ: 

• громадські платформи; 

• приватні платформи; 

• гібридні платформи. 

Громадські платформи не обмежують участі в них – підключитися може 

будь-який користувач. Будь-хто може переглядати інформацію в блоках, брати 

участь у їх створенні та перегляді. Користувачі залишаються анонімними, 

оскільки немає ідентифікації особи.  

Серед переваг варто відзначити: 

• Високий рівень довіри (існує довіра до окремих вузлів завдяки 

алгоритмам підтвердження). 

• Безпека. Чим більше вузлів, тим важче зловмисникам пошкодити 

систему. 

Рисунок 2.5 – Канонічний стан 
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• Прозорість. Інформація про кожен блок доступна кожному. 

Наступними розглядаються такі недоліки: 

• Низька швидкість обробки транзакцій. Через велику кількість вузлів 

швидкість верифікації транзакцій низька. Краща безпека – менша 

швидкість. 

• Надвисоке енергоспоживання. У створенні нових блоків і 

підтвердженні транзакцій задіяні тисячі машин. 

Зазвичай використовується для зберігання та обміну криптовалют. 

Найвідоміші платформи, такі як Bitcoin, Ethereum, та інші є публічними. 

Приватні платформи обмежують участь користувачів, лише окремі особи 

можуть підключатися до мережі. Зазвичай використовується в організаціях. 

Контролююча організація фактично стежить за безпекою, правами користувачів 

і доступом до мережі. Подібні за структурою до державних, але значно менші. 

Такі системи навряд чи можна назвати децентралізованими, оскільки фактично 

управління ними здійснює конкретна організація. Зазвичай ідентифікувати 

користувачів досить легко, оскільки анонімність не потрібна.  

Переваги використання приватних платформ: 

• Швидкість. Кількість вузлів набагато менша, ніж на публічній 

платформі, тому швидкість обробки транзакцій набагато вища. 

• Масштабування. Компанії можуть легко зменшити або збільшити 

кількість вузлів за потреби. 

Недоліки використання приватних платформ: 

• У такій мережі не існує анонімності, тому для передачі 

конфіденційної інформації повинні бути побудовані механізми 

довіри. 

• Нижчий рівень безпеки. Через малу кількість вузлів рівень безпеки 

значно нижчий, ніж публічний. Вразити систему можна, отримавши 
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доступ до системи управління, оскільки повної децентралізації 

немає. 

• Централізація. Потрібна система контролю доступу та ідентифікації. 

Ще одна вразливість приватної системи, оскільки доступ до 

контролера дає нам доступ до всієї системи. 

Можуть використовуватися для голосування, цифрової ідентифікації, 

аудиту. Прикладами приватних платформ є Fabric, Corda та інші. 

Гібридні платформи поєднують у собі властивості публічних і приватних 

платформ. Зазвичай вони контролюються кількома організаціями. Тільки 

користувачі можуть переглядати інформацію в блоках. Ви можете вибрати, яка 

інформація є публічною, а яка – приватною. Залежно від системи переваги та 

недоліки як публічних, так і приватних платформ можуть бути відтворені. 

Використовується в банківському та державному секторі. Прикладами можуть 

бути: Dragonchain, R3 та інші. 

Тому сказати, який з видів платформ краще, неможливо –  все залежить від 

індивідуальних потреб замовника, у кожного виду достатньо переваг і недоліків. 

2.1.3. Алгоритми консенсусу технології Blockchain 

Технологія Blockchain представляє досить багато алгоритмів консенсусу, 

що дозволяє вибрати, який є із них є найбільш сприятливим вузлом для 

підписання наступного блоку. Частина алгоритмів добре відома та часто 

використовується. 

Proof-of-Work. Ймовірно, завдяки біткоїну алгоритм консенсусу PoW є 

найбільш відомим способом підтвердження транзакцій. Основна думка полягає в 

тому, щоб вузли блокчейн-мережі, що підтверджують транзакції, проробляли 

досить складну обчислювальну роботу (прорахунок алгоритму), результат 

роботи якого був легко і швидко перевірений іншими вузлами мережі [12]. 
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Перший вузол, який повністю провів всі необхідні обчислення, отримує 

винагороду від блокчейн-мережі. Усі вузли борються між собою, нарощуючи 

ємність обчислювальних ресурсів, щоб виявитися тим самим, першим вузлом, 

який отримав винагороду. 

Основним недоліком цього алгоритму є безглузді енергетичні витрати: 

велика кількість вузлів виробляють обчислення, але насправді лише один, 

перший, проводить успішну роботу і отримує винагороду. 

Proof-of-Stake. Один із найпопулярніших алгоритмів консенсусу в 

блокчейн-мережах. У цьому алгоритмі творцем наступного блоку в ланцюжку 

блоків вибирається вузол, який має більший баланс — кількість ресурсів, 

наприклад, монет у криптовалюті. За створення блоку вузол винагороду не 

отримує. Винагорода сплачується за проведення транзакції. 

Можливі варіанти вибору вузла: 

• випадковим чином із найбільш "багатих" вузлів; 

• випадковим чином із найстаріших вузлів. 

Основні переваги включають в себе: 

• суттєве зниження споживання електроенергії (щодо PoW методу); 

• для створення атаки Double-spending необхідно сконцентрувати 

більше 50% від загальної кількості всієї валюти, що коштуватиме 

величезний стан. У тому випадку, якщо ж атакуючий все ж таки 

зможе сконцентрувати таку кількість коштів, він своїми діями 

порушить баланс і сам більше постраждає від своєї ж атаки. 

Основними недоліками є: 

• мотивація в концентрації коштів, що може призводити до 

централізації мережі. 

Delegated Proof-of-Stake. Один з різновидів алгоритму консенсусу Proof-

Of-Stake, в якому блоки підписують обрані представники. Власники найбільших 
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балансів обирають своїх представників, кожен із яких отримує право підписувати 

блоки в блокчейн-мережі. Кожен представник, який володіє одним або більше 

відсотками від усіх голосів, потрапляє до ради. Зі сформованої "ради директорів" 

по колу вибирається наступний представник, який і підпише наступний блок. У 

тому випадку, якщо з якоїсь причини представник пропустив свою чергу у 

підписанні, він позбавляється делегованих голосів і залишає "раду директорів", 

після чого на його місце обирається наступний кандидат [10]. 

Власники балансів, делегуючи свої голоси, аж ніяк не втрачають над ними 

контролю, оскільки будь-якої миті можу їх відкликати у свого представника. 

Основними перевагами алгоритму DPoS є: 

• отримувачі балансів мають можливість делегувати свої голоси, при 

цьому не передаючи сам баланс; 

• власники балансів мають можливість отримати додатковий дохід 

від їхнього володіння; 

• мінімізація витрат за підтримку блокчейн-мережі. На відміну від 

класичного PoS, знижується кількість "непотрібної роботи" при 

виборі наступного голосуючого. 

Leased Proof-of-Stake. Виходячи з назви, LPoS – це ще одна модифікація 

алгоритму Proof-of-Stake. На даний момент він підтримується лише платформою 

Waves. В рамках цього алгоритму будь-який користувач має можливість 

передавати свій баланс в оренду майнінг-вузлам, а за це майнінг-вузли діляться 

частиною прибутку з користувачами. Таким чином, даний алгоритм консенсусу 

дозволяє отримати прибуток від майнінгової діяльності, не ведучи самого 

майнінгу. 

Proof-of-Capacity. Алгоритм консенсусу, який ще інколи називають Proof-

of-Space (PoSpace). Існує лише одна блокчейн платформа, яка підтримує цей 

алгоритм, це Burstcoin. PoC працює за таким принципом: 
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• кожен майнер обчислює досить великий обсяг даних, який записується на 

дискову підсистему (жорсткий диск, системи зберігання хмар) вузла. Такий 

початковий набір даних PoC називається "ділянка". 

• для кожного нового блоку в блокчейні, майнер читає невеликий набір 

даних (
1

4096
, що приблизно становить 0.024%) від свого загального 

збереженого обсягу і повертає результат, як час, що минув у секундах з 

моменту створення останнього блоку, після якого майнер зможе створити 

новий блок. 

• майнер, який отримав мінімальний час, підписує блок та отримує 

винагороду за транзакції. 

Таким чином, обчислювальні ресурси необхідні майнеру для цієї роботи 

обмежені часом, який необхідний для читання файлів з дискової підсистеми. 

Саме цей фактор дозволяє проводити майнінг із досить високою 

енергоефективністю. Майнери змагаються між собою за розміри збережених 

даних, на відміну від швидкості роботи обладнання, що є визначальною в 

майнінгу, побудованому на PoW [10]. 

Proof-of-Importance. Алгоритм консенсусу, який використовується Block-

chain-платформою NEM. Значимість кожного користувача в мережі NEM 

визначається як кількість наявних у нього коштів на балансі і кількість 

проведених транзакцій на його гаманець. На відміну від більш звичного PoS, який 

враховує лише баланс наявних коштів у користувача, PoI враховує як кількість 

коштів, так і активність користувача в блокчейн-мережі. Такий підхід залучає 

користувачів не просто тримати кошти на рахунку, а й активно використовувати 

їх. 

Proof-of-Activity. Опис алгоритму опубліковано у 2014 році, як потенційно 

нового та більш надійного алгоритму для біткоїну, інформація про його 

імплементацію невідома. Автори алгоритму PoA спробували об'єднати два 
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найбільш популярні алгоритми, такі як Proof-of-Work та Proof-of-Stake, з метою 

збільшення рівня захисту від потенційно можливих атак (51% attack, Denial-of-

Service attacks (DoS). Принцип роботи алгоритму описаний нижче: 

• кожен майнер блокчейн-мережі пробує згенерувати заголовок порожнього 

блоку, який включає хеш попереднього блоку, публічну адресу майнера, 

індекс поточного блоку в блокчейні і nonce; 

• після генерації заголовка порожнього блоку, що відповідає поточним 

вимогам складності, вузол розсилає цей заголовок в блокчейн-мережу; 

• всі вузли мережі розглядають заголовок такого блоку, як дані, отримані від 

псевдовипадкових власників. Використовуючи хеш розісланого заголовка 

блоку та хеш попереднього блоку + N пресетів з використанням алгоритму 

follow-the-satoshi вибираються стейкхолдери; 

• кожен стейкхолдер, що знаходиться в онлайні, перевіряє отриманий 

порожній заголовок блоку на його коректність. Під час перевірки кожен 

стейкхолдер, який отримав відповідний заголовок, перевіряє, чи є він 

одним з перших N-1 стейкхолдерів "щасливчиків" цього блоку і в цьому 

випадку підписує заголовок порожнього блоку своїм секретним ключем і 

відправляє його в блокчейн-мережу; 

• коли N-й стейкхолдер бачить, що він повинен стати підписувачем цього 

блоку, він, на додаток до заголовка порожнього блоку, додає блок з 

включеними транзакціями (кількість транзакцій, що включаються, він 

обирає сам), всі підписи N-1 від інших стейкхолдерів і підписує блок; 

• стейкхолдер N розсилає новий підготовлений блок. Вузли одержують цей 

блок, переконуються в його законності і додають цей блок в блокчейн; 

• премія за транзакції, яку отримав N-стейкхолдер, розподіляється між 

майнером та N стейкхолдерами; 
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Proof-of-Authority. PoA вважається алгоритмом консенсусу, що дещо 

різниться від інших алгоритмів, так як для своєї роботи йому не потрібно мати 

взагалі будь-якого майнінгу, як у випадку з PoW або PoS. У блокчейн-мережі, що 

базується на PoAuthority, всі транзакції та блоки перевіряються за допомогою 

схвалених акаунтів (валідаторів). Проведення транзакцій та створення блоків 

проходить в автоматичному режимі за допомогою обчислювальних потужностей 

валідатора. 

Перевага цього алгоритму полягає в тому, що за відсутності майнінгу 

спостерігається суттєве зниження витрат на його обслуговування, а саме велика 

витрата електроенергії та відсутність необхідності в дорогій обчислювальній 

потужності. 

Однак, як відомо з самого опису алгоритму – негативний момент 

використання цього алгоритму є те, що ключовими особами є валідатори, що 

призводить до централізації. Ймовірно, у деяких випадках, у приватних мережах 

і за допомогою повністю, наскільки це можливо, довірених облікових записів це 

має сенс. 

Proof-of-Burn (PoB). Ще один цікавий тип алгоритму консенсусу – Proof-

of-Burn. При його використанні майнер відправляє монети на випадкову адресу 

згенерованого хешу, витратити кошти з цієї адреси практично неможливо, 

оскільки можливість підібрати до неї ключі прагне нуля. За таке спалювання 

монет, майнер отримує постійний шанс знайти PoB блок та отримати за нього 

нагороду.  

Шанси на майнінг збільшуються зі збільшенням кількості спалених монет. 

Економічно цей процес спалювання монет можна представити як купівлю 

бурової установки для майнінгу. Природно такий алгоритм має сенс 

використовувати тільки на пізніх етапах існування тієї чи іншої криптовалюти. 

Цікавою думкою є те, що цей метод також добре підходить для трансферу зі 

"старих" до "нових" криптовалют. Наприклад, "стара" криптовалюта знаходиться 
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у фінальній точці свого майнінгу, ми можемо використовувати метод PoB тоді, 

коли для того, щоб отримати "нову" криптовалюту, нам необхідно спалити 

"стару". Цей алгоритм використовується на платформі Slimcoin. 

Більшість платформ використовує такі алгоритми консенсусу як Proof-of-

Work та Proof-of-Stake, а також їх модифікації. На ринку є досить специфічні 

приклади консенсусів, такі як: Proof-of-Authority, Proof-of-Capacity або Proof-of-

Burn. Цікавим, з погляду економіки платформи є Proof-of-Importance, оскільки 

він залучає власників крипто монет, як займатися їх збором і зберіганням, а й 

активно їх використовувати. Одним з найбільш оптимальних є алгоритм 

Delegated Proof-of-Stake. У плюси цього алгоритму можна записати збільшену 

швидкість підписання блоків та велику енергоефективність за рахунок обмеженої 

кількості підписників. 

2.2. Смарт-контракти, їх види та характеристика. 

2.2.1. Поняття про смарт-контракт. 

Смарт-контракт або «розумний контракт»  —  це комп'ютерний алгоритм, 

який контролює виконання зобов'язань сторін у процесі обміну активами в 

технології Blockchain. Це контракти, які контролюються комп’ютером [5]. 

Розумні контакти — це закодована логіка, яка змінює цифрові активи, коли 

запускаються певні події. Отже, це тип програмного забезпечення, яке 

використовує умови «якщо так, тоді», де «якщо» є основними вимогами для 

запуску «тоді». Коли смарт-контракт працює в блокчейні, він автоматично 

запускається, коли виконуються всі необхідні умови.  

Вся структура базується на кількох підключених комп’ютерах і 

перевіряється ними. Це гарантує, що розумні контракти є:  

• безпечними – це полягає в тому, що ризик шахрайських операцій, 

майже, виключений; 
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• відкритими – йдеться про заключення смарт-контрактів будь-якими 

особами;  

• надійними – іншими словами, ніхто не може змінити умови 

контракту, і виконання умов в будь-якому разі відбудеться;  

• спостерігається висока ймовірність усунення помилок, що могли 

бути здійснені за умови людського фактору. 

Однак це також означає, що після запуску процесу всі комп’ютери, 

залучені до цієї величезної мережі, мають виконати ту саму операцію, що 

пояснює високу вартість процесу. 

Більшість блокчейн-платформ в основному обмежені. Але платформа 

Ethereum відрізняється від інших платформ. Розумні контракти в платформі 

дозволяють їх розробникам створювати і виконувати будь-які операції, 

створюючи тисячі універсальних додатків. 

Віртуальна машина Ethereum (EVM) — це віртуальне обчислювальне 

середовище, розподілений комп'ютер, відповідальний за виконання написаних 

алгоритмів на платформі Ethereum, які називаються смарт-контрактами. Новизна 

Ethereum полягає в тому, що кожна операція, яка виконується в ньому, одночасно 

виконується кожним окремим вузлом у всій мережі [7]. Ці високофункціональні 

бази даних контрактів Ethereum пояснюють його здатність створювати розумні 

контракти набагато швидше, легше та продуктивніше. Особливістю смарт-

контрактів на платформі Ethereum є те, що всі вони мають власні адреси в 

блокчейні. Це означає, що відповідний код не вставляється в кожен договір, що 

значною мірою призводить до забезпечення додаткового рівня безпеки. Замість 

цього вузол починає певну транзакцію, яка створює та приєднує унікальну адресу 

до угоди. Після цієї основної транзакції контракт стає невід’ємною одиницею 

блокчейну, адреса якої ніколи не змінюється. В результаті смарт-контракт 

працюватиме безперервно, доки транзакція не буде успішно завершена. 
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2.2.2. Історія виникнення смарт-контрактів, їх види, характеристика та 

порівняння з паперовими контрактами 

Концепція смарт-контрактів бере свій початок у 1994 році, коли 

криптограф і юридичний експерт Нік Сабо дійшов висновку, що самовиконувані 

контракти можна укладати за допомогою електронної децентралізованої книги. 

Однак, на практиці ця ідея була реалізована лише в 2008 році, завдяки появі 

технології Blockchain та криптовалюті Bitcoin. 

Справа в тому, що концепція Blockchain, яка використовується в 

криптовалюті, полягає в тому, щоб у кожній операції зберігати інформацію, тобто 

ланцюжок даних про всі раніше здійснені операції, до того ж  такий реєстр 

зберігається у кожного активного учасника в певній мережі, який також 

називається «вузлом», а не на централізованому сервері, як звичайні веб-додатки. 

Все це робить смарт-контракти максимально інформативними, наприклад, можна 

побачити інформацію про всіх власників нерухомості з моменту їх створення, і 

захищеними від шахрайства –  не можна зламати або підробити сервер даних, 

оскільки всі активні користувачі системи мають інформацію про транзакції та їх 

умови. 

При цьому повністю реалізувати концепцію смарт-контрактів в 

криптовалюті Bitcoin не вдалося, оскільки творці криптовалюти обмежили 

програмування смарт-контрактів з міркувань додаткової безпеки. 

Смарт-контракти отримали активний розвиток аж в 2013 році з 

виникненням  цифрової криптовалюти Еthereum. Коли її засновником, Віталієм 

Бутеріним,  було створенно універсальну децентралізовану блокчейн-платформу 

з можливістю обробки даних на мові Solidity та програмування  різних систем 

зберігання, тим самим розширивши можливості створення смарт-контрактів в 

середовищі Ethereum. 
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 Основна вимога полягає в тому, щоб умови контракту були описані як 

математичні правила. Сьогодні до платформ, на яких можна реалізовувати смарт-

контракти, додано системи Side Chains і NXT.  

Розглянемо основні види смарт-контрактів: 

• повністю автоматизовані; 

• в основному на папері, проте деякі пункти контракту можуть бути 

перенесені в смарт-контракт, наприклад транзакції; 

• з копією на папері – смарт-контракти можуть бути не тільки 

автоматизовані, тобто знаходитись в мережі Інтернет, а і зберігатись 

на паперовому носії. 

Для зручної характеристики смарт-контрактів, ми розглядаємо 

необхідність у порівнянні їх переваг та недоліків: 

Таблиця 2 – Переваги та недоліки смарт-контрактів 

Переваги Недоліки 

Економія часу та ресурсів Можливі помилки та вразливі місця 

Низькі витрати – необхідність у 

посередниках відсутня 

Складність в написанні коду та 

передбачувані всіх можливих подій 

Додаткова безпека через те, що 

система децентралізована 

Існує ймовірність втрати паролів, або 

смарт-ключів – втрата доступу до 

аккаунту 

Швидка перевірка виконання умов Система сприймає умови з високою 

точністю, без врахування форс-

мажорних ситуацій 

 Не існує законодавчої бази для 

впровадження «розумних» контрактів 
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Отже, можна зробити висновок про те, що смарт-контракти є зручними, 

проте вони мають досить вагомі недоліки. Однак, важливо і те, що людство 

використовує паперові угоди, контракти та договори, тож бачимо необхідність у 

порівнянні їх зі смарт-контрактами: 

Таблиця 3 – Порівняння паперових та смарт-контрактів 

Умови Паперові контракти Смарт-контракти 

Носії інформації Папір Комп’ютерний алгоритм 

в блокчейні 

На чому ґрунтується Норми права Комп’ютерний код 

Можливість змінити 

умови угоди 

Можна переписати, 

змінити, або доповнити 

чи відкликати 

Не можна змінити умови 

контракту 

Складність в складанні 

контракту 

Середня, іноді 

потрібен юрист 

Висока, часто потрібен 

програміст 

Виконання умов угоди 

 

Можуть бути не 

виконані сторонами, 

або виконані неякісно 

Виконуються 

автоматично усіма 

учасниками контракту 

Застосування покарань  Можливі розбіжності 

зазвичай вирішуються 

через суд 

Автоматично при 

настанні певних умов 

Наявність посередників Часто потрібна 

допомога нотаріуса, 

юриста чи інших 

державних установ 

Угоди проводяться без 

посередників 

Валюта розрахунків Реальні гроші Криптовалюта, або 

електронні гроші 
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Час проведення операції Вимагає часу, 

особливо для 

міжнародних операцій 

Практично миттєво 

Місцезнаходження сторін Часто необхідна 

реальна зустріч обох  

сторін 

Контракт може бути 

підписаним без 

присутності сторін з 

будь-якої  точки світу 

Ризик шахрайських 

операцій 

Великий Практично виключений 

 

Тобто, порівнявши смарт- та паперові контракти, можна з впевненістю 

сказати, що кожна з цих угод має свої відповідні переваги та недоліки. Бувають 

випадки, коли переважають паперові контракти, але й робота зі смарт-

контрактами не виключена. Наразі людством сприймається краще паперові 

контракти, адже вони врегульовуються нормативними актами і нормами та є 

давно у вжитку на відміну від смарт-контрактів, проте відповідно до таких 

переваг як миттєве виконання, відсутність посередників та додаткові рівні 

безпеки смарт-контракти мають великий потенціал використання у подальшому 

майбутньому. 

2.3. Використання технології Blockchain та смарт-контрактів для 

збереження інформації. 

Технологія Blockchain відкриває дуже цікаві та перспективні можливості 

для зберігання, передачі та управління даними. Тема інформаційної безпеки є 

дуже важливою у житті людей. Особливо, якщо дані потрібно захистити в сфері 

охорони здоров’я. Медичні працівники щодня працюють з даними, які вимагають 

обережного поводження, анонімності та точного звітування. Також потрібні 

спеціальні правила доступу до медичних даних, особливий алгоритм управління 
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авторизацією та розробка єдиних стандартів введення та роботи з великими 

обсягами інформації. 

Наразі в Україні немає стандарту зберігання та передачі медичних даних. 

Багато компаній і розробників пропонують рішення на основі блокчейну для 

роботи з великими обсягами розподіленої інформації. Лабораторія провела 

дослідження блокчейн-проектів, спрямованих на роботу в медичній індустрії, і 

нарахувала понад 20 рішень для зберігання та управління медичними даними. 

Зберігати самі файли в блокчейні неможливо, тому що такий блокчейн 

розростається до величезних розмірів і відносно швидко, тільки дуже ефективні 

комп'ютери можуть його обробити. Добре відома проблема «роздуття 

блокчейну» полягає в тому, що зі збільшенням кількості транзакцій кількість 

записів збільшується, а блокчейн стає настільки великим, що стає дуже важко 

отримувати та додавати нові записи.  

Ця проблема вирішується шляхом зберігання лише невеликої кількості 

інформації про транзакції збереження в блокчейні. Метадані містять ключову 

інформацію про збережені дані: хеш файлу та розташування даних, резервну 

копію яких було створено.  
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Розглянемо деякі системи країн світу, які дозволяють зберігати дані: 

Healthchain — це система на базі блокчейну для зберігання персональних 

медичних записів. Вона була створена у 2017 році Відуші Савантом, лікарем з 

медичного центру Стенфордського університету в Каліфорнії. В інтерфейсі 

пацієнта зручно відображається вся поточна інформація про його здоров’я та всі 

медичні рекомендації. Платформа також доступна для постачальників медичних 

послуг, фармацевтичних компаній, страхових компаній і дослідницьких фірм. 

Інформація про стан здоров’я пацієнтів, оформлена у вигляді графіків, до якої 

вони можуть відкрити доступ і отримати гроші від бажаючих, допомагає 

виробникам удосконалити методи лікування, залучити клієнтів, збільшити 

прибуток, уникнути витрат, скоротивши при цьому адміністративні витрати та 

деякі ресурси. 

IRYO –  платформа для зберігання та контролю електронних медичних карт 

пацієнтів на базі блокчейну EOS. Криптовалютна платформа IRYO використовує 

власні стандарти. Їх отримуватимуть, наприклад, від пацієнтів, які надали свої 

електронні дані для роботи різних дослідницьких груп. IRYO також підтримує 

Рисунок 2.4. – Запис даних в блокчейні 
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розробку кросплатформних медичних програм із відкритим кодом у системі 

охорони здоров’я. Його було створено для використання блокчейну EOS. 

CareX — це проект, який збільшує фінансування оплати медичної 

допомоги через свій індекс CareX. Зростаючий попит на горючі ліки вимагає 

перехресного переходу або використання великих коштів. Проект вирішує цю 

проблему внутрішньо за допомогою криптовалюти. Власники медичних карток 

зберігають свою інформацію в системі, повністю контролюючи свою 

конфіденційність і надаючи доступ до неї в разі потреби. Платформа забезпечує 

підтримку чат-бота зі штучним інтелектом, який може поставити попередні, але 

не точні діагнози.  

SmartHealthCareToday — це власна платформа для зберігання медичних 

даних, яка об’єднує стандартні ЕМЗ (електронні медичні записи) і ОМЗ (особисті 

медичні записи), які містять інформацію про життя, діяльність і регулярні 

вимірювання медичних показників, таких як артеріальний тиск і рівень глюкози 

в крові. Надає медичну інформацію для закладів охорони здоров’я для 

покращення практики лікування. Користувачі отримують доступ до них через 

додаток, програма має можливість редагувати індивідуальні рекомендації для 

кожного пацієнта. 

The Medical Interpreting and Translating Institute Online — це акредитована 

програма медичного онлайн-перекладу. Після закінчення навчання, ви можете 

отримати сертифікат про професійну кваліфікацію. У Сполучених Штатах згідно 

з цивільним законодавством лікарні зобов’язані мати професійного медичного 

перекладача для пацієнтів. Через брак коштів на навчання працівників багато 

медичних закладів не дотримуються цього правила. MiTio пропонує онлайн-курс, 

до якого можна отримати доступ через програму та веб-версію. У 2018 році 

компанія почала відмовлятися від сервісу, впроваджувати систему управління 

наукою, продовжувати розвивати систему, а в 2019 році процес сертифікації буде 

переведено в блок. 
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Clinicoin — це платформа, яка винагороджує учасників за здоровий спосіб 

життя. Медична інформація та особисті дані зберігаються в системі, що дозволяє 

краще відстежувати результати та розробляти індивідуальні плани. Учасники 

отримують інформацію про те, як проводити «здорову» діяльність. Розробники 

додатків для охорони здоров’я можуть підключатися до платформи Clinicoin і 

заробляти токени CLIN під час використання своїх додатків. Для медичних 

працівників це спосіб залучити клієнтську базу, зібрати корисну інформацію для 

досліджень і надати інформацію користувачам.  

QuantH — це протокольна система зберігання й обміну медичними даними. 

Платформа розроблена техаською компанією громадського транспорту Quantum 

Medical Transport, Inc. QuantH — це найкраще комплексне рішення, яке пропонує 

широкий спектр медичних послуг, від авторитетних служб до приватних установ. 

Patientory – це система зберігання та збереження медичної інформації. 

Доступ до даних відкривається через програмне забезпечення. Пацієнт 

підключається до будь-якої системи EHR, що дозволяє лікарям, постачальникам 

медичних послуг і користувачам взаємодіяти один з одним. Платформа PTY має 

власний набір стандартів. З цією метою користувачі мережі можуть 

використовувати мережевий простір для зберігання медичної інформації та 

платежів, а також виконувати операції за смарт-контрактами. 

MedRes — ізраїльський проект, що створює блокчейн-систему для 

медичних даних пацієнтів. З 2016 року його розробляє команда ізраїльських 

дослідників з MIT (Массачусетського технологічного інституту). За підтримки 

MIT Media Lab і гранту від Фонду Роберта Вуда Джонсона. MedRec базується на 

Ethereum, його місія полягає в записі та зберіганні медичних записів у формі, яка 

дозволяє пацієнтам, лікарям, зовнішнім постачальникам медичних послуг і 

навіть родичам пацієнта отримувати доступ до медичних записів пацієнта. Вся 

інформація про пацієнта додається в Blockchain тільки після згоди пацієнта. 
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Медична карта з даними про діагноз, лікування та інші медичні маніпуляції 

передається з поліклініки в клініку безкоштовно. Тому передбачається, що 

обчислювальні ресурси для MedRec забезпечуватимуть самі клініки. Крім того, 

планується укласти угоди з фармацевтичними компаніями про надання 

анонімних даних в обмін на оренду обладнання. Окрім основного завдання 

зберігання розподілених даних, MedRec використовується для клінічних і 

наукових досліджень лікування старіння. Проте кожен пацієнт може розробити 

стратегію подолання проблем зі здоров’ям, використовуючи відкриту 

інформацію про стан свого здоров’я. 

Коли пацієнт запитує доступ до медичної документації, запит надсилається 

до бази даних Gatekeeper, яка є частиною інфраструктури MedRec. Gatekeeper 

надсилає запити на сервер за допомогою електронного підпису. Електронний 

підпис дозволяє йому підтверджувати облікові дані, а потім перевіряти 

контракти, щоб переконатися, що адреса, яка надсилає запит, авторизована для 

доступу. Якщо адреса правильна, він шукає в локальній базі даних і повертає 

результат клієнту. Проблема полягає в тому, що навіть без надання імені пацієнта 

метадані адреси можна використовувати для ідентифікації особи пацієнта. 

Одним з рішень є те, що вчені працюють лише з безпечними системами. Для 

забезпечення конфіденційності слід також виконати повний канонічний аналіз 

структури запиту.  

eHealth Estonia — це спільний проект Estonian eHealth Foundation і 

Guardtime, метою якого є створення бази даних медичних записів у країні на 

блокчейні. В Естонії вже давно існує електронна база даних Oracle, де 

зберігається медична інформація про пацієнтів. У 2016 році в неї була 

інтегрована блокчейн-система KSI Guardtime. Вона була реалізованою 

компанією Guardtime у квітні 2008 року до появи Bitcoin. Інтеграція була 

зроблена для забезпечення безпеки зберігання даних, прозорості даних і простого 

управління електронною системою медичної документації. У разі зміни записів 
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у KSI система автоматично створює оновлений підпис. Це дозволяє відстежувати 

маніпуляції з особистими даними пацієнтів, даючи пацієнтам спокій, що 

інформація про їхнє здоров’я не скомпрометована. Проект має амбітну місію – 

захистити понад 1 мільйон медичних записів. 

Medicalchain – це британський проект, який переслідує ті ж цілі, що описані 

вище – забезпечити зручне та безпечне зберігання персональних даних пацієнтів 

за допомогою технології Blockchain. Запущений у 2017 році, перший прототип 

був створений у червні. Medicalchain розміщує транзакції медичних записів у 

блокчейні, а потім створює смарт-контракт, який надає обмежений у часі доступ 

до електронних карт пацієнтів. Усі дії лікаря, такі як додавання нової інформації, 

результати тестів, замовлення тощо, реєструються як транзакції. Маючи всі ці 

дані, пацієнт може, наприклад, відвідати страхового агента або купити ліки. За 

бажанням користувача він може надати дослідницьким організаціям обмежений 

доступ до своїх даних, щоб вони могли використовувати їх у своїй роботі. Крім 

того, система дозволяє проводити дистанційні консультації лікарів, спеціалісти 

отримують винагороду за час, проведений на платформі.  

BurstIQ — розроблена в США система обробки, зберігання та передачі 

медичних даних пацієнтів. Загалом, це ринок, орієнтований на зручний обмін 

інформацією про здоров’я з професіоналами, дослідницькими центрами та 

фармацевтичними компаніями. Свою концепцію творці проекту називають 

HealthWallet. У гаманці користувач має доступ до всіх даних, пов’язаних із його 

здоров’ям: результати тестів, дані генетичної чи молекулярної діагностики, 

інформація з персонального фітнес-пристрою, інформація про харчування тощо.  

Платформу BurstIQ можна використовувати для отримання такої 

інформації, як: захворювання, перенесення даних у дослідницькі проекти, 

клінічні випробування, консультації спеціалістів для складання індивідуального 

плану тренувань, харчування тощо. 
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Gene Blockchain — ще один проект, який підкреслює дослідницький 

напрямок роботи. У 1990 році розпочато міжнародний дослідницький проект 

«Геном людини», метою якого є аналіз нуклеотидної послідовності ланцюга ДНК 

людини та ідентифікація 20-25 тис. генів. У 2003 році проект отримав повний 

геном людини, хоча деякі ділянки ДНК залишаються «темними» місцями для 

вчених. 

 Gene Blockchain вирішив взяти цю інформацію та передати її в блокчейн, 

відкривши доступ до даних звичайним користувачам. Автори проєкту вважають, 

що доступ до генетичних даних не повинен бути привілеєм державних установ. 

Розуміння структури ДНК людини дасть можливість кожному краще пізнати свій 

організм і побудувати найбільш відповідну індивідуальну модель поведінки. 

Дослідницькі організації, які використовують у своїй роботі Gene Blockchain, 

зможуть знайти причини багатьох захворювань і розробити методи їх 

профілактики та лікування. 

Bowhead Health — це децентралізоване сховище особистих даних 

користувачів, засноване на технології Blockchain. Це сховище знаходиться під 

контролем самого пацієнта. Над розробкою платформи та супутніх пристроїв 

працює команда програмістів, лікарів, інженерів та біохіміків з Канади. Набір 

складається з діагностичного картриджа, в який поміщають зразки крові або 

слини для аналізу, і пристрою, який виконує аналіз. Усі результати зберігаються 

в блокчейні. Дистанційно вас можуть записати до лікаря для консультації та 

діагностики. Завдяки такому підходу медичні дані можуть розподілятися між 

різними організаціями, а користувач контролює їх трафік. Він зможе керувати 

всім процесом через мобільний додаток. 

Pokitdok — це платформа від команди Каліфорнійської Силіконової 

Долини, яка надає набір API для розробників, які створюють медичний досвід. З 

його допомогою можна проводити операції, знаходити постачальників медичних 
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послуг, а також дізнаватися про ціни на медичні процедури. Платформа 

орієнтована на зовнішніх розробників страхових компаній, систем охорони 

здоров’я, медичних цифрових компаній і взагалі всіх, хто хоче створювати нові 

програми, які покращують ситуацію в цій сфері та оптимізують бізнес-процеси. 

Він працює з 650 торговими партнерами, до яких ви можете підключитися для 

отримання торгових даних у реальному часі. 

DokChain — один із проектів на платформі Pokitdok, що використовує 

технологію блокчейн — розподілена мережа процесорів транзакцій, які 

обробляють як фінансові, так і клінічні дані в галузі охорони здоров’я. 

Розробники прагнуть забезпечити інтелектуальну та динамічну автоматизацію 

медичних процедур. та інші пов’язані процеси з використанням технології 

блокчейн. 

DokChain працює на основі Ethereum EVM. Крім того, існує версія 

DokChain, яка використовує блокчейн-сервіс Microsoft. Вони були представлені 

в 2016 році. 

HealthCombix – американський проект, який спрямований на організацію 

роботи медичних організацій. Для цього буде створено платформу на основі 

блокчейну, яка теоретично має перетворити дані про здоров’я в новий клас 

активів. Пацієнти можуть керувати своїми даними та ділитися ними для 

досліджень і клінічних випробувань. На платформі буде доступна телемедицина, 

напряму можливі винагороди в криптовалюті за надання інформації. Загалом цілі 

такі ж, як і у більшості подібних платформ. 

Тобто, можемо говорити про те, що велика кількість платформ 

використовують технологію Blockchain для зберігання інформації, кожна з них 

має свої переваги та недоліки. Особливо, це досить важливо для сфери охорони 

здоров’я людини, де потрібно зберігати та надавати доступ до надчутливої 

інформації про людину. 
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Висновки до другого розділу. 

На основі аналізу було виявлено, що технологія Blockchain має такі 

характеристики: 

• прозорість; 

• безпека; 

• високий рівень довіри; 

• швидкість; 

• масштабування. 

Дані переваги технології Blockchain призвели до виникнення такого 

поняття як смарт-контракти. Розумні контракти (або смарт-контракти) – це 

алгоритми, описані програмним кодом, які дозволяють автоматично виконувати 

контракт, якщо необхідні умови виконуються. Такі контракти можуть бути між 

двома людьми (P2P), людиною та організацією (P2O) або людиною та машиною 

(P2M). 

Дана технологія знайшла застосування в багатьох сферах життя, в яких 

дуже важлива інформаційна безпека, а саме: 

• Фінансово-банківський сектор (міжбанківські розрахунки, між 

юридичними та фізичними особами, платежі, цінні папери, кредитні 

історії); 

• Мікроплатежі (плата за невеликі роботи); 

• Торгівля (по ланцюжку просування товару); 

• Документообіг;  

• Авторське право (на зображення та фотографії, музику, універсальні 

рішення для різних типів контенту та даних); 

• Охорона здоров'я (історія лікування пацієнта); 

• Нерухомість (правовстановлюючі документи та реєстрація угод); 
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• Державний сектор (вибори, нотаріус, збір податків, розподіл пільг, видача 

паспортів, робота з земельними ділянками, забезпечення каналів 

постачання товарів, ведення обліку та державних послуг); 

Виходячи з дослідження, можна зробити висновок, що смарт-контракти 

вже використовуються в багатьох сферах життя суспільства завдяки швидкості 

виконання, відсутності необхідності у посередниках. Проте через ряд недоліків, 

смарт-контракти поки що не отримали широкого застостосування в забезпеченні 

інформаційної безпеки. 
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3. ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА IPFS ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ РОБОТИ 

3.1. Децентралізована система IPFS 

3.1.1. Протокол BitTorrent. 

BitTorrent є однією з найпопулярніших розподілених систем обміну 

файлами в Інтернеті. Це дозволяє швидко завантажувати великі файли, 

використовуючи при цьому мінімум інтернет-трафіку з високою пропускною 

здатністю.  

BitTorrent поширює фрагменти файлу (або менші частини файлу) по 

власній мережі. Власники файлів називають «сідами», від англійського слова 

«seeder» - той, хто сіє. А саме навантаження на передачу файлів розподіллено між 

користувачами, або комп’ютерами, які називаються «піри».  

Усі, хто має торрент-файл, можуть завантажити його або отримати цей 

файл за допомогою програмного забезпечення під назвою «клієнт», який 

розміщує трекер. Цей трекер здійснює швидкий пошук і відповідно зберігає дані 

наданих пірів та фрагменти копій їх файлів для завантаження. Централізовані 

сервери обмінюються файлами з центрального сервера, як показано на рисунку 

3.1. 

 

Рисунок 3.1 - Централізована служба обміну файлів 
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 Рисунок 3.2 - Служба обміну файлів BitTorrent  

Центральний сервер має величезний трафік і має бути достатньо 

витриманою мережею з високою пропускною здатністю, тому що всі користувачі 

працюють звертаючись до нього одночасно.  

Однак BitTorrent не централізований сервер, з яких користувачі можуть 

завантажувати файли. Як показано на рисунку 3.2, усі файли є скопійованими від 

інших користувачів, які називаються носіями.  

Піри – це люди, які також завантажують файл. Як тільки однорангові 

комп’ютери отримають частину файлу, вони можуть розпочати заповнення 

мережі.  

BitTorrent здебільшого може надсилати та отримувати запити для кількох 

вузлів одночасно. Тому більшість користувачів використовують BitTorrent через 

ефективне використання пропускної здатністі. 

Зараз BitTorrent використовується для обміну захищеними авторським 

правом матеріалами. Проти цього ведеться активна судова кампанія. Незважаючи 

на підтримку BitTorrent для ефективного обмінювання файлами, у протоколі 

спостерігається відсутній вбудований механізм контролю рівня доступу 

протоколу BitTorrent. Кожен, хто має торрент-файл, має змогу завантажити вміст 

файлу без обмеження зі сторони власника файлу. Загалом загальними 
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особливостями протоколу BitTorrent є те, що через те, що немає 

децентралізованого серверу для скачування, немає черг на скачування файлу; 

файли розділені на фрагменти, тому немає необхідності мати сідера або пір, який 

має всі сегменти файлу в системі, так як сегменти розподіляються між пірами, а 

вони в свою чергу обмінюються відсутніми сегментами між собою. Також дуже 

важливим є те, що цілісність кожного сегменту контролюється системою. 

3.1.2. Децентралізована система IPFS. 

IPFS (InterPlanetary File System) — це одноранговий гіпермедійний 

протокол зв’язку з адресацією вмісту. 

IPFS — це однорангова розподілена файлова система, яка з’єднує всі 

обчислювальні пристрої в одну файлову систему [4]. Певним чином IPFS схожий 

на Інтернет. IPFS можна розглядати як єдиний BitTorrent – це об’єднування 

користувачів, яке допомагає обмінюватись файлами з одного сховища Git-

репозиторію. Іншими словами, IPFS пропонує блочну модель зберігання з 

адресованим вмістом з гіперпосиланнями з адресованим вмістом і високою 

пропускною здатністю. 

Це створює узагальнений деревоподібний граф. Деревоподібний граф – це 

кінцевий зв’язаний граф без циклів.(Рисунок 3.3) 

 

Рисунок 3.3 – деревоподібний граф 
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IPFS поєднує в собі розподілену хеш-таблицю, децентралізований обмін 

блоками та простір імен із самосертифікацією. Однак IPFS не має точок відмови. 

Доступ до файлової системи можна отримати різними способами: 

• через FUSE,  

• через HTTP. 

Ви можете додати локальний файл до файлової системи IPFS, зробивши 

його доступним для всього світу. Файли ідентифікуються за їх кількома хешами, 

що спрощує кешування. Вони поширюються за допомогою протоколу на основі 

протоколу BitTorrent. Переглядачі вмісту допомагають надавати вміст іншим 

користувачам мережі. IPFS має службу імен під назвою IPNS, глобальний простір 

імен на основі відкритих ключів, який сумісний з іншими просторами імен і може 

інтегрувати DNS, .onion, .bit тощо з IPNS.  

 

Рисунок 3.4 - Архітектурна структура IPFS 

IPFS використовує розподілені хеш-таблиці для зберігання хешів об’єктів 

IPFS. Об’єкти — це невеликі фрагменти, які використовуються для зберігання 

файлів, розбиваючи їх. Кожен об’єкт може зберігати 256Кб даних.  

Файли розміром менше 256Кб створюють один об’єднаний об’єкт IPFS. 
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Рисунок 3.5 - Структура об’єктів IPFS 

Коли файл великий, він створює головний об’єкт, який пов’язувався б з 

усіма іншими об’єктами. Створити цей файл можна, як показано на Рисунок 3.5. 

Доступ до цих об’єктів IPFS здійснюється через його хеш значення. Далі IPFS 

направляє запит до вмісту.  

IPFS в основному зосереджується на постійному веб-підході. У ньому 

багато корисного, та він має власні властивості в поточній мережі. Дані файли не 

змінюються. Через відповідність хеш, файл забезпечує властивість цілісності 

системи. Насправді IPFS має властивість дедублікації [4]. 

Будь-який користувач у мережі може отримати доступ до будь-якого 

вмісту або ж даних IPFS, якими спільно користуються сіди в мережі. Єдиним 

обмеженням є те, що один із живих вузлів у мережі IPFS має містити запитані 

дані.  

Далі підключений вузол IPFS або розгорнутий IPFS вузол, здатний 

запитувати та переглядати будь-які дані, які спільно використовуються в мережі 

IPFS. У цьому сенсі IPFS не має вбудованого контролю рівня доступу механізм. 
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3.1.3. Відкриті однорангові системи через Blockchain та IPFS. 

Відкриті однорангові системи через Blockchain і IPFS – це агентно-

орієнтовані структури. Ця система може розкривати доступ до даних та 

виявлення цих даних в одноранговому зв’язку системи.  

Крім того, було запропоновано розподілену архітектуру для цих відкритих 

систем. Ця архітектура може давати вказівки для вирішення, у яких випадках 

технологія Blockchain може знадобитися. Іншими словами, ця робота 

представляє основу для побудови однорангового зв’язку відкритої системи як 

багатоагентної моделі. 

 

Рисунок 3.6 - Діаграма послідовності IPFS 

 

Як показано на Рисунок 3.6, для цієї системи використовуються агенти 

виконання дії, яка є в розподіленій системі. Ця багатоагентна модель залежить 

від двох розподілених систем, IPFS і Блокчейну. Нова система E-IPFS залежить 

лише від мережі IPFS, яка матиме високу продуктивність і ефективність. 
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3.1.4. Розподілене децентралізоване зберігання даних за допомогою IPFS. 

Розподілене децентралізоване зберігання даних з використанням IPFS –  це 

дослідження реалізує безкоштовну програму для зберігання даних, яка може 

зберігати та завантажувати файли за допомогою Apache, PHP і MySQL поверх 

IPFS [4].  

Мета полягає в тому, щоб розробити платформу, яка може 

використовується як онлайн-сховище на Диску, але з використанням 

децентралізованої системи.  

Це безкоштовне сховище, де дані постійно та надійно будуть зберігатися 

там, доки не буде вимкнено 51% вузлів IPFS.  Це рухається поверх мережі IPFS. 

Він зберігає локальну базу даних MySQL, для того, щоб зберігати імена файлів і 

відповідні хеш-значення, які утворюють мережу IPFS. 

 

 

Рисунок 3.7 - Децентралізована архітектура зберігання IPFS 
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Це лише механізм пошуку за посиланням, яке зберігається в реляційну базу 

даних MySQL. Оскільки його структура може забезпечити конфіденційність 

даних методом шифрування даних перед завантаженням у сховище. Іншими 

словами, досягає конфіденційність даних шляхом шифрування з боку клієнта. Це 

захистить дані будь-ким, хто отримує їх із мережі IPFS за допомогою хеш-

значення, яке зберігається в локальній базі даних MySQL. Основний недолік цієї 

системи функціонування повністю залежить від локально збережених 

компонентів. Запропонована система E-IPFS є не такою залежною від будь-яких 

інших сторін. 

3.2. Встановлення IPFS на ПК, або ноутбук та завантаження файлів на 

сервер IPFS. 

3.2.1. Встановлення IPFS. 

Для того, щоб встановити IPFS, потрібно: 

• Зайти на офіційний сайт IPFS; 

• Скачати додаток «Golang» та встановити його, обравши шлях 

встановлення (Нехай це буде папка C:\Go) 

• Завантажити файл під назвою «go-ipfs» відповідно до операційної системи; 

• Перемістити файл «go-ipfs» до папки C:\Go\bin; 

• Відкрити командний рядок і прописати команду <ipfs init>; 

• В результаті вийде рядок, який має вигляд: 

<ipfs cat/ipfs/QmS4ustL54uo8FzR9455qaxZwuMiUhyvMcX9Ba8nUH4uVv/

readme 

Потрібно скопіювати цей рядок і вставити; 

• Далі у вікні командного рядка з’явиться напис «IPFS», який означає, що 

завершилось встановлення всіх компонентів.(Рисунок 3.8) 
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Рисунок 3.8 - Напис «IPFS» в командному рядку 

• Після чого потрібно скопіювати команду: 

ipfscat/ipfs/QmS4ustL54uo8FzR9455qaxZwuMiUhyvMcX9Ba8nUH4uVv/quick-

start 

• Далі потрібно замінити readme на quick-start 

Потім запустити інтерфейс IPFS, для цього потрібно: 

✓ Відкрити новий командний рядок і пишемо в ньому: <ipfs daemon> і 

зачекати , поки в останньому рядку з’явиться напис  «Daemon is ready» 

✓ Після чого перейти за посиланням: «http://localhost:5001/webui» - це 

веб-інтерфейс для роботи з IPFS. 

✓ Після чого відкриється сторінка сайту з інтерфейсом IPFS( Рисунок 3.9) 
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Рисунок 3.9. Інтерфейс IPFS 

3.2.2. Завантаження файлів на сервер IPFS 

Щоб завантажити файли до сервісу IPFS, існує два шляхи: 

• Завантажити файли через веб-сторінку за посиланням:  

http://localhost:5001/webui 

• Використовуючи командний рядок. 

Оскільки, з веб-сервісом все і так достатньо зрозуміло, тому завантажимо 

файли через командний рядок. 

Алгоритм даної дії має наступний вигляд: 

• Необхідно відкрити командний рядок і пишемо рядок, який має вигляд: 

ipfs add -r «шлях до файлу, який хочемо завантажити на сервер IPFS». 

Слід зазначити, що при завантажені папки ми повинні вказати параметр «-

r», щоб дочірні папки та файли були теж завантажені, проте, коли ми 

публікуємо лише один файл –  параметр «-r» не використовується) [4]. 

До кожної папки, чи файлу приписується свій особистий хеш, проте, хеш 

який нас цікавить (тобто хеш файлу, який завантажуємо) прописується останнім 

рядком. 
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• Тепер наш файл доступний за хешом: 

QmXdGg33KQu4KFszUkZHsyWopXgCb69vhGdoMXdMpV4j6T 

 

Рисунок 3.10 - Хеш файлів 

Щоб відправити посилання на ці файли, і щоб вони могли отримати доступ 

до цих файлів з будь-якого пристрою, потрібно отримати посилання на цей файл 

за допомогою командного рядка: ipfs name publish <хеш файлу>. 

Перший хеш – це посилання на PeerId, а друге це опублікований хеш у мережі 

IPFS (Рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 Посилання на файл 

 

Як бачимо, користуватись системою IPFS не досить складно, проте мало 

кому відомо, що така система існує.  

3.3. Опис програмного продукту 

3.3.1. Вибір мови програмування продукту. 

 Платформа Ethereum забезпечує базу для мов програмування високого 

рівня для взаємних смарт-контрактів, таких як Nethereum для технології .NET, 

Web3.py для Python, Web3.js для Javascript. 

Однак, щоб створити розумний контракт і додати блокчейн до мережі, творці 

платформи створили нову мову програмування - Solidity. Це 

мова програмування, спеціально призначена для реалізації смарт-

контрактів. Коли ця мова була створена, розробники створювали її на базі вже в

ідомих мов програмування, таких як C++, Python і JavaScript. Ціллю цією мови є 

віртуальна машина Ethereum (EVM). 
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Solidity – високо кваліфікована мова програмування, яка включає в себе 

підтримку обслуговуваня, бібліотеки і визначених користувачем комплексних 

типів [19]. 

Завдяки мові solidity, можна створювати контракти та використовувати їх, 

наприклад у голосуванні, сліпих аукціонах і гаманцях із кількома підписами. 

При написанні контрактів,  потрібно використовувати останню випущену 

версію Solidity. Це тому, що регулярно вносяться зміни, додаються нові функції 

з виправленнями помилок. 

Мова Solidity візуально схожа на мову програмування Javascript (Рисунок. 

3.12). 

 

Рисунок 3.12 - Приклад програми мовою Solidity 

Розробляти програму на Solidity можна на будь-якій операційній системі: 

Linux, Windows, MacOSX. Для розробки даної роботи буде використана 

операційна система Windows 10 Professional. Щоб встановити Solidity, треба 

завантажити та встановити Node.js і виконати наступну команду (Рисунок. 3.13): 
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Рисунок 3.13 Команда для встановлення Solidity 

Після встановлення Solidity необхідно встановити framework Truffle, який 

допоможе створювати смарт-контракт, мігрувати та деплоїти їх у приватний 

блокчейн. Щоб це зробити, треба використати таку команду (Рисунок. 3.14): 

 

Рисунок 3.14 - Команда встановлення Truffle 

 

3.3.2. Вибір та встановлення середовища для створення приватного 

блокчейну 

Ganache – це особистий локальний блокчейн для швидкого створення 

програм на платформі Ethereum. Він  може бути використаний протягом всього 

циклу розробки; що дозволяє розробляти, розподіляти та тестувати додатки у 

безпечному та захищеному середовищі.  

Сервіс доступний у двох варіантах: користувацький інтерфейс та командна 

строка. Ganache UI – це десктопний додаток, який підтримує технології Ethereum. 

Інструмент командного рядка, ganache-cli (раніше відомий як TestRPC), є 

інструментом для розробки Ethereum, який використовує командну строку як 

спосіб управління.  

Всі версії Ganache доступні для Windows, Mac та Linux.  

Інсталювання Ganache можна з офіційного веб-сайту, після чого для 

встановлення приватного блокчейну необхідно створити нове середовище, в 

якому сервер може бути налаштований як показано на рисунку 3.15: 
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Рисунок 3.15 Налаштування Ganache 

На Рисунок. 3.15 ми бачимл, що необхідно вказати наступні параметри:  

• HOSTNAME – ім'я хосту, оскільки в даному проєкті ми будемо запускати 

проект лише локально, то HOSTNAME – 127.0.0.1  

• PORT NUMBER – номер порту, з якого сервер буде приймати RPC-

з'єднання (Remote procedure call).  

• NETWORK ID – внутрішній ідентифікатор блокчейну сервера Ganache, 

захищає вузол від підключення до вузлів, які синхронізуються з іншими 

мережами.  

Також можна побачити кількість рахунків, які можуть бути створені та 

кількість криптовалюти, яка будуть на балансі у кожного з рахунків (Рисунок. 

3.16). 
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Рисунок 3.16. Встановлення кількості акаунтів в середовищі блокчейн 

Щоб використовувати створені облікові аккаунти в проекті потрібно також 

встановити та налаштувати розширення для браузеру під назвою Metamask. Це 

інструмент управління програмним забезпеченням, який використовується для 

взаємодії з децентралізованими програмами, в даному випадку – блокчейном 

Ethereum.  

Після встановлення з офіційного сайту необхідно підключити Metamask до 

створеного приватного блокчейну. Для цього необхідно налаштувати його 

наступним чином (Рисунок. 3.17): 
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Рисунок 3.17. Налаштування Metamask 

Для налаштування Metamask необхідно:  

• Network Name – ім'я мережі, воно може бути будь-яке;  

• New RPC URL – посилання на RPC-сервер, встановлений в Ganache;  

• Chain ID – ідентифікатор, який використовується для підписання транзакції 

та перевірки підписів, захищає транзакцію, яка входить в один ланцюг від 

включення в інший ланцюг;  

• Currency Symbol – скорочена форма запису валюти, яка використовується.  

Після налаштування необхідно підключити хоча б один рахунок до 

програми Metamask. Для цього необхідно скопіювати приватний ключ в Ganache 

(Рисунок. 3.18) і імпортувати його в Metamask: 
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Рисунок 3.18. Приватний ключ в Ganache 

Після цього середовище для розробки смарт-контракту можна 

розглядатися підготовленим та можна переходити до розробки смарт-контракту.  

Для зберігання завантажених файлів в систему використовується IPFS 

(InterPlanetary File System) – це відкритий одноранговий розподілений гіпермедія 

протокол з відкритим кодом, який використовується як протокол, який 

розповсюджує файли між користувачами учасниками [21]. В проекті 

використовувалась публічна версія ipfs.infura.io. 

3.3.3. Опис та розробка смарт-контракту 

Смарт-контракт – програмний код, який визначає набір правил, за якими 

сторони використовують контракт, написаний на мові Solidity, який повинен 
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бути розміщений в блокчейні. Для розробки смарт-контракту використовується 

онлайн-середовище Remix (Рисунок. 3.19). Це середовище було спеціально 

створене для зручної розробки смарт-контрактів мовою Solidity та розміщення їх 

в мережі блокчейн. Щоб опублікувати смарт-контракт, потрібно скомпілювати 

його в байт-код, він тим часом записується в блокчейн та зберігається там. Після 

розміщення смарт-контракту в мережі, він отримує адресу, яку може бути 

використана для доступу до методів смарт-контракту. 

Рисунок 3.19 - Онлайн-IDE Remix 

Створений смарт-контракт встановлює правила відносин між пацієнтом та 

доктором. Він застосовується для використання наступних функції:  

• реєстрація в мережі користувача як лікаря, або пацієнта;  

• завантаження та зберігання файлів за допомогою протоколу IPFS;  

• можливість керування персональної інформацією, шляхом надання прав 

доступу іншим користувачам;  

• перегляд конфіденційної інформації тільки дозволеним користувачам;  

• перегляд списку дозволених осіб.  
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Функціональність смарт-контракту, звичайно, можна значно розширити 

додавши до нього більшу кількість функцій взаємодії між контрактними 

сторонами. Однак, основною задачею цього смарт-контракту є реалізація захисту 

особистої інформації користувача (пацієнта) від несанкціонованого перегляду та 

дозвіл окремим пацієнтам легко розблокувати та обмінятися своїми даними про 

стан здоров'я з іншими постачальниками або організаціями. 

3.3.4. Опис структури смарт-контракту 

Смарт-контракт складається з трьох основних структур, за допомогою яких 

здійснюються основні дії в контракті: лікар, пацієнт і основна інформація про 

файл (Рисунок. 3.20): 

 

Рисунок 3.20 - Структури використані в смарт-контракті 

Лікар має три поля: своє ім'я, свою адресу за допомогою якої можна 

взаємодіяти з ним та список адрес користувачів. Тим часом пацієнт має ім'я, вік, 

як і доктор свою адресу для взаємодії з ним, перелік адрес лікарів, до яких 

належить пацієнт та массив байтів, в ньому будуть зберігатися хеши файлів, які 

користувач буде завантажувати в блокчейн-мережу. Структура, яка призначена 

для файлу містить поля імʼя файлу, тип файлу та секретний одноразовий ключ, 

за допомогою якого файл буде використовуватись з додатковою безпекою. 
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Основні функції, що реалізуються в смарт-контракті це реєстрація 

користувачів, додавання файлів до мережі та надання доступу на перегляд 

особистих файлів користувача – історії здоров'я даної особи.  

На рисунку 3.21 можна побачити, що основними кроками в додаванні 

нових користувачів до контракту є перевірка чи не існують вони вже в смарт-

контракті, валідація введених полів та створена нового користувача: лікаря, або 

пацієнта. 

 

Рисунок 3.21 - Реєстрація користувача в смарт-контракті 

На рисунку 3.22 функція, що відповідає за додачу файлу до мережі, 

приймає на вхід не сам файл, а його хеш. При цьому спочатку йде перевірка чи 

існує пацієнт, до якого намагається додати файл в системі, потім перевіряється 

чи не має в нього файлу з таким хешем та додається файл до списку файлів 

пацієнта. Надати доступ до файлів для перегляду, може лише сам пацієнт, він має 

бути зареєстрований в системі, як і доктор, та доктор не має мати ще доступу до 

персональних даних даного користувача. З цих причин лікар не може отримати 

доступ до файлів. 
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Рисунок 3.22 - Надання доступу доктору до файлів пацієнта та додавання файлу 

в мережу 

3.3.5. Опис веб-додатку для взаємодії зі смарт-контрактом 

Для написання веб-додатку в даному проекті використовується якісна мова 

програмування JavaScript та платформа для виконання мережевих додатків 

Node.js. Node.js використовується для створення ефективних та маштабованих 

REST API's.  

В мові JavaScript є бібліотека для взаємодії зі смарт-контрактами – Web3. 

Після компіляції смарт-контракту за допомогою команди truffle compile 

створюється json-файл контракту, який може бути використаний бібліотекою 

Web3 для взаємодії з нею.  

Для цього використовується метод loadContract, який зчитує зі 

згенерованого файлу смарт-контракт, парсить його та створює екземпляр класу 

web3, з яким взаємодіє веб-застосунок (Рисунок. 3.23). 

 

Рисунок 3.23 - Функція завантаження смарт-контракту у додаток 
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Після входу на сайт, користувач має підключити свій аккаунт мережі 

Ethereum в Metamask. Адже після введення імені та віку користувачу необхідно 

буде підтвердити транзакцію створення смарт-контракту в мережі Ethereum 

(Рисунок 3.24). 

 

Рисунок 3.24 - Реєстрація користувача та створення смарт-контракту 

API веб-додатку напряму викликає методи смарт-контракту. Для того, щоб 

увійти відправляється запит у блокчейн, щоб переконатися, що адреса 

користувача є валідною, після цього створюється JWT-token, записується у кеш, 

для того, щоб в майбутньому перевіряти, що має право користувач доступ до 

додатку.  

JWT-token – (JSON Web Token) – це стандартизований, зашифрований 

формат пакування даних, який використовується для безпечної передачі 

інформації між двома сторонами (клієнт та сервер).  

В розділі власного профілю користувач може переглянути особисту 

інформацію, яка зчитується зі смарт-контракту, надати доступ для лікаря для 

перегляду його персональних файлів або завантажити самі файли в мережу 

(Рисунок 3.25). 
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Рисунок 3.25 - Профіль пацієнта у веб-додатку 

Кожна операція вимагає взаємодії з додатком, потребуючи спілкування з 

мережею Blockchain. Усі операції запису – реєстрація, додавання файлу тощо – 

мають бути підтвердженими в Metamask. У тому випадку, якщо пацієнт 

наважується надати лікарю доступ до файлів, той повинен включити пацієнта до 

списку своїх пацієнтів, і таким чином матиме змогу продивитися його файли і, у 

разі необхідності, зробити відповідні висновки та вільно взаємодіяти з пацієнтом. 

Профіль лікаря у веб-додатку наведено на (Рисунок. 3.26). 

 

Рисунок 3.26 - Профіль лікаря у веб-додатку 
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3.3.6. Можливе покращення веб-додатку в майбутньому 

Оскільки дана програма була спроєктована на основі клієнт-серверної 

архітектури та розбита на логічні окремі модулі, то масштабування додатку є 

достатнім для реалізації у майбутньому.  

Розширення функціоналу є безпосередньо можливим покращенням. 

Подане явище можна зустріти як в смарт-контракті, так і у веб-додатку. 

Наприклад, існує можливість збільшення кількості інформації про користувача з 

метою повного розуміння лікарями власних пацієнтів. Наступною можливістю 

представлена функція надання різних прав доктору: як до різних файлів, так і до 

редагування отриманої інформації. Можна також надати додатковий функціонал, 

згідно з яким лікар матиме змогу виписувати направлення. 

Також з метою забезпечення більшої безпеки, до авторизації користувача 

можна також додати двофакторну авторизацію користувача, яка зменшить 

ймовірність несакціонованого доступу до персональних даних користувачів. 
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ВИСНОВКИ 

В ході написання магістерської дисертації було розглянуто проблеми 

збереження та обмін персональними даними в мережі Інтернет.  

У першому розділі магістерської дисертації було розглянуто розподілені 

системи, їх  види та властивості. До того, виконано порівняння розподілених  і 

звичайних систем. Також було проаналізовано тему інформаційної безпеки, а 

саме цілі захисту та види захисту інформації. Детальний розгляд теми показав, 

що захист інформації  в наш час характеризується доволі сильним, проте не 

ідеальним явищем. Тож, було досліджено новітню технологію Blockchain, яка 

забезпечує безпеку та захист інформації в мережі. До того ж, було проаналізовано 

методи та приклади застосування даної технології  в житті людей.  

У другому розділі магістерської дисертації було проведено детальне 

дослідження технології Blockchain, опрацьовано теоретичні особливості, види 

блокчейн платформ, принципи роботи даної технології  та розглянуто основні 

алгоритми  консенсусу, які часто використовуються. Також в даному розділі 

розглянуто означення та принципи роботи смарт-контрактів, їх переваги та 

недоліки. Досліджено платформу Ethereum, на якій можна створювати смарт-

контракти. Було виконано порівняння звичайних, тобто паперових контрактів та 

смарт-контрактів. Було проаналізовано переваги та недоліки використання 

технології Blockchain. На основі опрацьованого матеріалу було запропоновано 

рішення створити смарт-контракт та веб-додаток для взаємодії з ним. Для 

взаємодії веб-додатку було використано фреймворк Web3.js. 

 У третьому розділі за допомогою програми Ganache було розроблено та 

описано структуру приватної мережі блокчейн на платформі Ethereum. За 

допомогою онлайн-середовища було розроблено смарт-контракт, протестовано 

та опубліковано у мережу блокчейн. Після цього було підготовлено середовище 
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для взаємодії веб-додатку зі смарт-контрактом, за допомогою фреймворку truffle 

та розширення для браузеру MetaMask.  Було продемонстровано, що смарт-

контракт повністю захищає персональні дані користувача від несакціанованого 

доступу. Було запропоновано можливий подальший розвиток даного проекту: 

посилення безпеки за допомогою двофакторної авторизації та розширення 

функціоналу. 

З розвитком технологій, забезпечення інформаційної безпеки в Інтернеті 

стає першим пріоритетом кожного користувача мережі. Проте не всі застосунки 

та веб-додатки дозволяють це зробити. Іноді навіть досить захищений сайт 

можуть зламати. В основному, отримані дані користувачів передають компаніям  

та банкам, наприклад для маркетингу чи спаму, або ж використовують у власних 

цілях.  

Метою даної роботи була розробка додатку на основі розподілених та 

децентралізованих  систем, де інформація інтернет-користувачів буде надійно 

захищена від рук зловмисників. Тому було поставлене завдання щодо порівняння 

розробки запропонованої в магістерській дисертації та звичайного веб-

застосунку. Дані порівняння відображено в таблиці. 

Таблиця 4 – Порівняльна характеристика звичайного додатку та розробки 

Властивість Звичайний веб-

застосунок 

Розробка магістерської 

дисертації 

Ймовірність 

несанкціонованого доступу 
Середня Низька 

Ймовірність зламу додатку Середня Низька 

Можливість змінити 

інформацію 

Можливо, проте деякі 

дані 
Неможливо 

Ймовірність втрати даних  Середня Низька 
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Складність забезпечення 

інформаційної  безпеки 
Висока Висока 

Вартість обслуговування Середня Висока 

Обслуговування 

програмного забезпечення 
Середня вартість Висока вартість 

Використання технології 

Blockchain 
Не завжди Завжди 

Двохфакторна 

аутентифікація   Не завжди присутня 

Присутня завжди, як 

додатковий захист 

даних 

Ймовірність втрати паролів 

або коду для входу 

Існує, але не завжди з 

можливістю 

відновлення 

Існує, без можливості 

відновлення 

 

Тобто, порівнявши програмний продукт, який розроблено в даній 

магістерській дисертації, та звичайний веб-застосунок, можна зробити відповідні 

висновки. Очевидно, що звичайний застосунок, який не використовує  

децентралізовані та розподілені системи, технологію Blockchain – може бути 

ризикованим для збереження своїх даних через легкість взлому зловмисниками, 

або елементарним бажанням компанії продати дані. Безумовно, в сучасному світі 

спостерігається швидкий розвиток інноваційних технологій, що в результаті 

надає зловмисникам та хакерам нові можливості для викрадення або 

фальсифікації даних.  

Очевидно, що в майбутньому для збереження персональної інформації все 

частіше будуть використовуватися застосунки, які створені на основі 

розподілених та централізованих систем. 
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