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імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Факультет прикладноі ̈математики 

Кафедра системного програмування  

і спеціалізованих комп‘ютерних систем  

«На правах рукопису» 

УДК 004.738+004.43 

 До захисту допущено: 

Завідувач кафедри 

________ Віталій РОМАНКЕВИЧ 
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РЕФЕРАТ 

Актуальність теми. Хмарні технології щороку набувають все більшої 

популярності. За останнє десятиліття найбільші провайдери хмарних технологій 

декілька разів повністю змінювали підхід до хмарних технологій, прийшовши в 

результаті до теперішнього стану, який і почав привертати все більше уваги. Через 

збільшення користувачів, а також розмірів їхніх проєктів, було вирішено проблему 

автоматизації розгортання хмарних інфраструктур за допомогою спеціальних 

засобів. Однак ці засоби розраховані на користувачів, які детально розбираються у 

кожному хмарному ресурсі, а також знають усі тонкощі взаємодії між цими 

ресурсами. Зі збільшенням популярності хмарних технологій, а з ними і засобів 

автоматизації, постає потреба в менш детальному та більш швидкому і легкому 

способі опису хмарної інфраструктури. Тому розробка такого способу, що 

дозволить за допомогою простих високорівневих абстракцій описувати хмарні 

ресурси у різних провайдерів, є актуальною задачею як з практичної, так і з наукової 

точки зору. 

Об’єктом дослідження є процеси опису та створення хмарних ресурсів. 

Предметом дослідження є способи опису та створення хмарних ресурсів за 

допомогою мов серіалізації даних або декларативних мов програмування. 

Мета роботи: спрощення та прискорення процесу опису хмарної 

інфраструктури, зменшення кількості логічних помилок в описі, а також підтримка 

єдиного формату опису для різних провайдерів. 

Наукова новизна полягає в наступному: 

1. Вперше запропоновано новий спосіб опису ресурсів хмарної інфраструктури, 

який полягає у підвищенні рівня абстракції опису хмарних ресурсів за 

допомогою декларативної мови InfraDesc, відрізняється від існуючих 

використанням більш узагальнених та наближених до кінцевого користувача 

конструкцій опису ресурсів хмарної інфраструктури і дозволяє спростити 

процес опису та знизити вимоги до кваліфікації розробника. 

2. Виконано порівняльний аналіз запропонованого способу опису з найбільш 

використаним способом опису мовою Terraform і наведено приклади 



використання, в яких запропонований спосіб має більшу простоту та менший 

розмір. Також проведено опитування серед користувачів різного рівня знань 

хмарних технологій для визначення відмінностей в часі опису обома 

способами та кількості помилок, які в них виникають. 

Практична цінність отриманих в роботі результатів полягає в тому, що 

запропонований спосіб опису дає змогу більш швидко та легко описати робочу 

хмарну інфраструктуру без необхідності вивчати перелік специфічних ресурсів та 

їх параметрів. Запропонований спосіб також може знизити вхідний поріг у хмарні 

технології для нових користувачів, адже він позбавляє необхідності вивчати багато 

інформації для створення базової інфраструктури, а також дає змогу користувачам 

переглянути згенеровані детальні скрипти мовою Terraform. 

 Апробація роботи. Результати та висновки порівняльного аналізу існуючих 

способів опису ресурсів хмарної інфраструктури були представлені та 

обговорювалися на науковій конференції магістрантів та аспірантів «Прикладна 

математика та комп’ютинг» ПМК-2022 (Київ, 16-18 листопада 2022 р.). 

Високорівневий спосіб опису ресурсів хмарної інфраструктури опублікований у 

науковий фаховий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, 

виробництво» випуск №48 за темою «Високорівневий спосіб опису ресурсів 

хмарної інфраструктури». 

Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з вступу, 

чотирьох розділів та висновків. 

У вступі подано загальну характеристику роботи, зроблено оцінку сучасного 

стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку досліджень, сформульовано 

мету і задачі досліджень, показано наукову новизну отриманих результатів і 

практичну цінність роботи, наведено відомості про апробацію результатів. 

У першому розділі розглянуто існуючі засоби та способи опису ресурсів 

хмарної інфраструктури, а також проведено порівняльний аналіз, який дає змогу 

визначити переваги та недоліки цих засобів. 



У другому розділі розглянуто ресурси хмарної інфраструктури, принципи 

їхньої роботи та опису, а також наведено граматику запропонованого способу опису 

і зазначено принципи цього способу. 

У третьому розділі наведено особливості реалізації розробленого 

транслятора. 

У четвертому розділі проаналізовано швидкість та легкість опису хмарної 

інфраструктури запропонованим способом у порівнянні з цільовою мовою 

трансляції Terraform. 

У висновках представлені результати проведеної роботи. 

Робота представлена на 81 аркуші, містить посилання на список 

використаних джерел. 

Ключові слова: хмарні технології, хмарна інфраструктура, опис хмарних 

сервісів, хмарні ресурси, AWS, Terraform.



 

ABSTRACT 

Relevance of the subject. Cloud technologies are becoming more and more pop-

ular with each year. Over the past decade, the largest cloud technology providers have 

completely changed their approach to cloud technologies several times, resulting in the 

current state, which has begun to attract more and more attention. Due to the increase in 

the number of users and the size of their projects, the problem of automating the deploy-

ment of cloud infrastructures with the help of special tools has been solved. However, 

these tools are designed for users who have a detailed understanding of each cloud re-

source, as well as know all the subtleties of interaction between these resources. With the 

increasing popularity of cloud technologies and automation tools, there is a need for a 

less detailed, faster and easier way to describe cloud infrastructure. Therefore, the devel-

opment of such a technique that will allow using simple high-level abstractions to de-

scribe cloud resources from different providers is a relevant task both from a practical 

and scientific point of view. 

The object of research is the processes of description and creation of cloud re-

sources. 

The subject of research is techniques to describe and create cloud resources using 

data serialization languages or declarative programming languages. 

The purpose of the work: to simplify and speed up the process of describing cloud 

infrastructure, reduce the number of logical errors in the description, as well as support a 

single description format for different providers. 

Scientific novelty is as follows: 

1. For the first time, a new technique of describing cloud infrastructure resources 

is proposed, which consists of increasing the level of abstraction of the 

description of cloud resources using the declarative language InfraDesc, differs 

from the existing ones by using more generalized and close to the end user 

constructions of the description of cloud infrastructure resources and allows to 

simplify the description process and reduce the requirements for developer 

qualifications. 



 

2. A comparative analysis of the proposed technique of description with the most 

used technique of description in the Terraform language is performed and usage 

examples are given in which the proposed technique has greater simplicity and 

smaller size. A survey was also conducted among users of different levels of 

knowledge of cloud technologies to determine the differences in the time of 

description by both techniques and the number of errors that occur in them. 

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

nique of description allows to describe the working cloud infrastructure more quickly and 

easily without the need to study specific resources and their parameters. The proposed 

technique can also reduce the entry threshold into cloud technologies for new users, be-

cause it eliminates the need to learn a lot of information to create the basic infrastructure, 

and also allows users to view the generated detailed scripts in the Terraform language. 

Approbation of the work. The results and conclusions of the comparative analysis 

of existing techniques of describing cloud infrastructure resources 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). A 

high-level technique to describe cloud infrastructure resources is published in a scientific 

professional journal «Computer-integrated technologies: education, science, production» 

issue №48 on the topic «High-level technique for description of cloud infrastructure re-

sources». 

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

four chapters and conclusions. 

In the introduction, the general characteristics of the work are given, the current 

state of the problem is assessed, the relevance of the research direction is substantiated, 

the aim and objectives of the research are formulated, the scientific novelty of the results 

obtained and the practical value of the work are shown, and information on the approba-

tion of the results is given. 



 

In the first section, the existing techniques and tools of describing cloud infrastruc-

ture resources are considered, and a comparative analysis is carried out to determine the 

advantages and disadvantages of these tools. 

In the second section, cloud infrastructure resources, the principles of their work 

and description are considered, as well as the grammar of the proposed technique of de-

scription and the principles of this technique are given. 

In the third section, the features of implementation of the developed translator are 

given. 

In the fourth section, the speed and ease of describing cloud infrastructure with the 

proposed technique in comparison with the target language of translation Terraform is 

analyzed. 

The results of the work are presented in the conclusions. 

The work is presented on 81 sheets, contains links to the list of used sources. 

Keywords: cloud technologies, cloud infrastructure, cloud service description, 

cloud automation, cloud resources, AWS, Terraform. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ 

 

 

AWS – Amazon Web Services – провайдер хмарних послуг від Amazon [1]. 

AMI – Amazon Machine Image – образ віртуального серверу [2]. 

API – Application Programming Interface – прикладний програмний інтерфейс. 

DSL – Domain-Specific Language – предметно-орієнтована мова програмування. 

EBNF – Extended Backus-Naur Form – розширений формат запису граматик 

формальних мов. 

IaaS – Infrastructure as a Service – інфраструктура як сервіс. 

IaC – Infrastructure as Code – інфраструктура як код. 

JSON – JavaScript Object Notation – формат опису даних [3]. 

PaaS – Platform as a Service – платформа як сервіс. 

SaaS – Software as a Service – програмне забезпечення як сервіс. 

SSH – Secure Shell – мережевий протокол прикладного рівня для віддаленого 

управління компʼютерами. 

YAML – YAML Ain't Markup Language – формат опису даних [4]. 
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ВСТУП 

 

 

Хмарні технології набули значної популярності за останні роки, і з часом ця 

популярність лише зростає [5]. Все більше організацій з комп’ютерним парком 

різного розміру переносять свою комп’ютерно-мережеву інфраструктуру з 

локальних серверів на хмарні ресурси, що надаються постачальниками 

(провайдерами) хмарних послуг [6]. 

Через збільшення користувачів хмарних технологій, а також розмірів їхніх 

проєктів, було вирішено проблему автоматизації керування хмарними 

інфраструктурами за допомогою спеціальних засобів. Однак ці засоби розраховані 

на користувачів, які детально розбираються у кожному хмарному ресурсі, а також 

знають усі тонкощі взаємодії між цими ресурсами. Зі збільшенням популярності 

хмарних технологій, а з ними і засобів автоматизації керуванням, постає потреба в 

менш детальному та більш швидкому і легкому способі опису хмарної 

інфраструктури. Тому розробка такого способу, що дозволить за допомогою 

простих високорівневих абстракцій описувати хмарні ресурси у різних 

провайдерів, є актуальною задачею як з практичної, так і з наукової точки зору. 

У даній роботі представлено та досліджено способи опису ресурсів хмарної 

інфраструктури, виявлено їх переваги та недоліки, запропоновано спосіб опису, 

який завдяки своєму більш високому рівню опису вирішує деякі недоліки існуючих 

способів. Також виконано порівняльний аналіз часу та складності опису хмарної 

інфраструктури мовою Terraform та запропонованим способом, показано 

результати опитування серед програмістів різного рівня знань хмарних технологій. 
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1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ СПОСОБІВ ОПИСУ РЕСУРСІВ ХМАРНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

 

Зі зростанням популярності хмарних технологій вже були прийняті певні 

кроки для полегшення роботи з опису та керування хмарними ресурсами. Одним з 

таких кроків є створення засобів для автоматизації керування хмарними ресурсами, 

які можна використовувати замість ручного налаштування кожного окремого 

ресурсу [7]. Цей підхід називається “інфраструктура як код” [8]. 

Інфраструктура як код – це постачання та керування інфраструктурою за 

допомогою коду, на відміну від налаштовування необхідних ресурсів вручну або за 

допомогою інтерактивних інструментів. Інфраструктура, яка керується таким 

чином, охоплює як фізичні сервери, так і віртуальні машини, а також пов’язані з 

ними ресурси. В такому підході можуть використовуватись як скрипти, які 

використовують API провайдерів хмарних послуг, так і декларативні шаблони, в 

яких описується бажаний стан ресурсів хмарної інфраструктури [9]. 

На сьогодні найбільші провайдери хмарних сервісів надають власні способи 

та засоби для опису хмарних інфраструктур. Наприклад: CloudFormation у AWS 

[10], Azure Resource Manager у Microsoft Azure [11], та Deployment Manager у Google 

Cloud Platform [12]. Всі ці засоби надають користувачам можливість описувати 

хмарну інфраструктуру у декларативний спосіб. Це дозволяє забезпечити 

однорідність створюваної інфраструктури (кожен раз створена інфраструктура буде 

ідентична попередній) та уникнути більшості помилок при ручному налаштуванні 

ресурсів. 

Для виконання порівняльного аналізу існуючих способів опису ресурсів 

хмарної інфраструктури у наступних розділах описано базову інфраструктуру 

кожним способом. На рис. 1.1 показано схему прикладу такої інфраструктури. 

Представлена інфраструктура складається з однієї приватної підмережі, у 

якій розміщується віртуальний сервер. Оскільки підмережа приватна, то 



6 

віртуальний сервер недоступний для зовнішнього світу. Для доступу віртуального 

сервера до мережі Інтернет створений інтернет-шлюз, у якого виділена публічна IP-

адреса і який може переправляти запити та пакети з віртуального сервера та назад 

до нього. 

 

Рисунок 1.1 – Схема базового прикладу хмарної інфраструктури  

 

 

1.1 Засоби автоматизації керування хмарними ресурсами від хмарних 

провайдерів 

 

 

У цьому підрозділі розглянуто три засоби автоматизації керування хмарними 

ресурсами від найпопулярніших провайдерів хмарних послуг: AWS, Microsoft 

Azure та Google Cloud Platform. Також до кожного засобу наведено опис прикладу 

інфраструктури на рис. 1.1 для кращого розуміння відмінностей при порівняльному 

аналізі.  
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1.1.1 AWS та CloudFormation 

 

 

Amazon Web Services – це найстарший провайдер хмарних послуг на ринку. 

З початку свого заснування в 2006 році він здобув популярність серед багатьох 

користувачів. Першими публічними сервісами стали EC2 (віртуальні сервери) та 

S3 (сховище даних). З часом провайдер почав надавати усі види найпоширеніших 

хмарних послуг (IaaS, PaaS та SaaS) та більше ніж 200 окремих сервісів. 

Користувачі можуть отримати доступ до 87 зон доступності у 27 різних регіонах 

[13]. 

CloudFormation – це пропрієтарний сервіс від AWS, який надає розробникам 

можливість створювати колекції пов’язаних хмарних ресурсів AWS, а також 

конфігурувати їх та керувати ними. 

Розробники можуть створювати та оновлювати обчислювальні ресурси, 

ресурси баз даних та багато інших у простий декларативний спосіб, який завдяки 

абстрагуванню приховує комплексність API кожного ресурсу. AWS CloudFor-

mation було розроблено так, щоб надати можливість безпечно та прогнозовано 

керувати циклами життя ресурсів, в той же час дозволяючи автоматичні відкати та 

автоматичне керування станом ресурсів. 

CloudFormation представляє чотири концепції: 

1) способом опису ресурсів є декларативний код мовами опису JSON або 

YAML, який описує цільовий стан усіх ресурсів, що необхідно 

створити та налаштувати у хмарній інфраструктурі; 

2) стек ресурсів реалізує і управляє групою ресурсів, описаних у шаблоні, 

і дозволяє управляти станом і залежностями цих ресурсів одночасно; 

3) набір змін – це попередній перегляд змін, які будуть виконані 

операціями стека для створення, оновлення або видалення ресурсів; 

4) набір стеків – це група стеків, якими можна керувати разом, і які 

можуть реплікувати групу. 
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Для доступу до CloudFormation можна використовувати API, і за допомогою 

інтернет-запитів створювати та конфігурувати хмарні ресурси. Однак, для більшої 

зручності керування цим процесом, CloudFormation надає можливість описувати 

інфраструктуру у шаблонах. Шаблони CloudFormation, написані у форматі JSON 

або YAML коду, складаються з 4 типів елементів: 

1) опціональний список параметрів шаблону (вхідні дані шаблону); 

2) опціональний список вихідних даних шаблону (наприклад, повна URL-

адреса конкретного ресурсу); 

3) опціональний список таблиць даних, які використовуються для пошуку 

статичних конфігураційних значень (наприклад, ідентифікатор образу 

AMI); 

4) список ресурсів AWS і їх налаштувань. 

На рис. 1.2 представлено частину опису базової хмарної інфраструктури, 

показаної на рис. 1.1, шаблоном сервісу CloudFormation. 

 

Рисунок 1.2 – Частина шаблону засобу CloudFormation 
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1.1.2 Azure та Resource Manager 

 

 

Microsoft Azure (на початку просто Azure) - провайдер хмарних послуг, 

заснований у 2010 році зі стратегією орієнтованості послуг, що надаються, на 

бізнес-клієнтів. З часом цей провайдер зрівнявся по кількості сервісів, які 

надаються усім клієнтам, з AWS. Користувачі можуть отримати доступ до 

принаймні 81 зони доступності у 27 різних регіонах [14]. 

Azure Resource Manager (ARM) – це пропрієтарний сервіс від Microsoft Azure, 

який дозволяє розгортати та керувати хмарними ресурсами. Цей засіб надає шар 

керування, який дає змогу створювати, оновлювати та видаляти ресурси в 

обліковому записі Azure [15]. 

Для доступу до ARM використовується API. Таким чином, користувач має 

відправити інтернет-запит, який Azure Resource Manager має автентифікувати та 

авторизувати, після чого передати до конкретного Azure сервісу. 

Azure Resource Manager дозволяє: 

1) керувати хмарною інфраструктурою за допомогою декларативних 

шаблонів, а не скриптів з виконанням інтернет-запитів; 

2) розгортати, керувати та контролювати всіма ресурсами інфраструктури 

як групою, а не окремо; 

3) багаторазово використовувати один і той самий шаблон, будучи 

впевненим, що кожного разу буде створюватись одна і та сама 

інфраструктура. 

Для більш зручного процесу керування ресурсами, ARM надає можливість 

описувати інфраструктуру у шаблонах. Такі шаблони написані мовою опису JSON. 

Шаблони використовують декларативний синтаксис, що дозволяє зазначати лише 

необхідний стан і конфігурацію ресурсів хмарної інфраструктури, без необхідності 

визначати як саме їх застосувати. 
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Переваги використання шаблонів ARM: 

1) декларативний синтаксис; 

2) повторювані результати: багаторазове використання одного і того ж 

шаблону, будучи впевненим, що кожного разу буде створюватись одна 

і та сама інфраструктура; 

3) оркестрування: ARM оркеструє створення взаємозалежних ресурсів, 

автоматично визначаючи правильний порядок їх створення. За 

можливості, незалежні ресурси створюються паралельно; 

4) модульність: розбиття шаблонів на окремі менші шаблони та їхнє 

зв’язування під час розгортання. 

На рис. 1.3 представлено частину опису базової хмарної інфраструктури на 

рис. 1.1 шаблоном засобу Azure Resource Manager. 

 

Рисунок 1.3 – Частина шаблону засобу Azure Resource Manager 
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1.1.3 Google Cloud Platform та Deployment Manager 

 

 

Google Cloud Platform – це провайдер хмарних сервісів, який надає послуги 

використання хмарних сервісів на тій ж інфраструктурі, яку компанія Google 

використовує для власних продуктів (Youtube, Search тощо). GCP було засновано 

компанією Google в 2011 році з початковою ціллю покращити власні продукти. 

Однак з часом вони почали надавати хмарні сервіси для потреб користувачів. 

Користувачі можуть отримати доступ до принаймні 107 зон доступності у 34 різних 

регіонах [16]. 

Google Cloud Deployment Manager – це пропрієтарний сервіс розгортання 

хмарної інфраструктури, який автоматизує створення та керування ресурсами 

Google Cloud Platform. За допомогою файлів шаблонів та конфігурації можна 

створювати розгортання з різноманітними сервісами Google Cloud Platform, такими 

як віртуальні сервери, сервіси керування базами даних, сховища даних тощо [17]. 

Як і інші засоби від хмарних провайдерів, Deployment Manager надає 

можливість використовувати API для створення хмарних ресурсів за допомогою 

інтернет-запитів. Але, для більш зручного і автоматизованого процесу керування, 

Deployment Manager надає можливість описувати бажані ресурси хмарної 

інфраструктури у шаблонних файлах. Ці файли описуються мовою YAML і 

складаються з власне описів ресурсів, а також визначення вкладених шаблонів, які 

мають використовуватись при розгортанні інфраструктури. 

Кожний ресурс складається з трьох компонентів: 

1) ім’я – визначається користувачем для легшої ідентифікації створених 

ресурсів; 

2) тип – тип ресурсу, який буде розгорнуто, наприклад: віртуальний 

сервер, диск для збереження даних тощо; 

3) властивості – вхідні параметри ресурсу, які визначають його 

конфігурацію. 
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На рис. 1.4 представлено опис базової хмарної інфраструктури на рис. 1.1 

шаблоном засобу Google Cloud Deployment Manager. 

 

 

Рисунок 1.4 – Частина шаблону засобу Google Cloud Deployment Manager 

 

 

1.1.4 Порівняльний аналіз 

 

 

В таблиці 1.1 наведено порівняння описаних засобів автоматизації керування 

хмарною інфраструктурою та деякі характеристики самих провайдерів хмарних 

ресурсів, які використовуються у описаних засобах [18]. 
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Таблиця 1.1 – Порівняльний аналіз засобів автоматизації від провайдерів 

 AWS 

CloudFormation 

Azure Resource 

Manager 

Google Cloud 

Deployment 

Manager 

Частка ринку 

хмарних 

технологій 

32% 21% 10% 

Послуги IaaS, PaaS, SaaS IaaS, PaaS, SaaS IaaS, PaaS, SaaS 

Кількість сервісів 200+ 200+ ~150 

Зони доступності 87 зона в 27 

регіонах 

81+ зона в 27 

регіонах 

107 зон в 34 

регіонах 

Формат опису 

шаблонів 

JSON, YAML JSON YAML 

Модульність Підтримується Підтримується Підтримується 

Вихідний код Закритий Закритий Закритий 

 

З порівняння, представленого у таблиці 1.1, можна зробити висновки про те, 

що зазначені провайдери хмарних послуг суттєво відрізняються лише частками на 

ринку хмарних технологій та кількістю створених зон доступності (дата центрів) у 

світі. Кожен провайдер може надати хмарні послуги під будь-які потреби 

користувачів, і у кожного з них є засіб для автоматизації керування хмарною 

інфраструктурою, який вимагає детального опису кожного ресурсу. 
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1.2 Засоби автоматизації керування хмарними ресурсами від сторонніх 

корпорацій 

 

 

З розвитком і зростанням популярності хмарних технологій сторонні 

корпорації почали створювати свої засоби керування хмарними ресурсами. Такі 

засоби зазвичай є надбудовою над засобами хмарних провайдерів і пропонують 

користувачам зручніші способи опису ресурсів. 

Серед популярних засобів можна виділити Ansible у RedHat[19], Puppet у Per-

force[20] та Terraform у HashiCorp[21]. Кожен засіб розглянуто у цьому підрозділі, 

а також до кожного наведено опис прикладу інфраструктури на рис. 1.1 

використовуючи засоби тільки одного провайдера хмарних послуг AWS для 

кращого розуміння відмінностей при порівняльному аналізі. 

 

 

1.2.1 Ansible 

 

 

Ansible – це засіб автоматизації керування конфігураціями, який є відкритим 

програмним забезпеченням, написаний мовою програмування Python і дозволяє 

автоматизувати такі процеси як налаштування фізичної інфраструктури, 

розгортання застосунків, хмарна оркестрація та інші. Користувачі можуть 

використовувати Ansible для автоматичного встановлення програмного 

забезпечення, виконання щоденних задач, налаштування фізичної інфраструктури 

і конфігурування системи. 

Хмарна оркестрація – це процес автоматизування завдань, необхідних для 

управління зʼєднаннями та операціями робочих навантажень на приватних та 

публічних хмарах. Технології хмарної оркестрації інтегрують автоматизовані 

завдання і процеси в робочий потік для виконання конкретних бізнес-функцій. 
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Ansible працює під’єднуючись до системи, яка має бути автоматизована, та 

завантажуючи програми на цю систему. Замість ручного налаштування систем 

користувачами, вони описують усі необхідні інструкції у програмах для їх 

подальшого автоматичного виконання. Такі програми використовують модулі Ansi-

ble, які пишуться окремо під кожну систему враховуючи її з’єднання, інтерфейс 

доступу і команди. Ansible виконує ці модулі (за замовчуванням через стандартне 

SSH-підключення) та видаляє їх з системи після завершення. 

Перед встановленням і налаштуванням програми, інфраструктура спершу 

має бути підготована (сервери або хмарні ресурси). Підготування сотень або тисяч 

серверів вручну практично неможливо, тому Ansible надає можливість описати 

налаштування одного сервера в плейбук, який потім можна використати для 

підготовки будь-якої кількості серверів. Як тільки середовище на сервері або 

хмарному ресурсі успішно підготовлене – воно може бути налаштовано під вимоги 

користувача. 

Керування ресурсами хмарної інфраструктури провайдера AWS відбувається 

за допомогою використання окремих модулів Ansible [22]. Ці модулі 

використовуються у YAML-файлах (шаблонах), в яких описуються окремі кроки 

для створення інфраструктури. Такі файли називаються Ansible Playbook [23]. 

На рис. 1.5 представлено опис базової хмарної інфраструктури на рис. 1.1 

шаблоном засобу Ansible. 

 

 

1.2.2 Puppet 

 

 

Puppet – це засіб автоматизації керуванням конфігураціями серверів з 

відкритим кодом. Цей засіб використовує DSL, написану на мові програмування 

Ruby, для надання користувачам можливості опису інфраструктури у 

декларативному стилі. 
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Рисунок 1.5 – Частина шаблону засобу Ansible 

 

Користувачі описують бажаний стан ресурсів хмарної інфраструктури, а Pup-

pet автоматизує процес конфігурації ресурсів для приведення їх до бажаного стану. 

Цей процес відбувається за допомогою агент-серверної архітектури засобу. 

Головний сервер Puppet – це сервер, у якому зберігається користувацький код 

опису інфраструктури. Агент Puppet транслює опис в команди і виконує їх на 

описаних ресурсах [24]. 

Ключова особливість засобу Puppet полягає в тому, що опис інфраструктури 

буде гарантовано приводити ресурси до бажаних станів. Це значить, що один і той 

самий опис завжди буде створювати ідентичну інфраструктуру. Якщо стан ресурсів 

відхиляється від описаного бажаного стану, Puppet агент виконує команди для 

досягнення цього стану. Це також означає, що користувач може змінювати 



17 

бажаний стан ресурсів, і агент Puppet виконає команди для коригування стану вже 

існуючих ресурсів замість видалення старих і створення нових [25]. 

Керування ресурсами хмарної інфраструктури провайдера AWS відбувається 

за допомогою окремого модуля, написаного виключно для роботи з AWS. Цей 

модуль надає користувачам типи ресурсів, які можна оголошувати. 

На рис. 1.6 представлено опис базової хмарної інфраструктури на рис. 1.1 

шаблоном засобу Puppet. 

 

 

Рисунок 1.6 – Частина шаблону засобу Puppet 
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1.2.3 Terraform 

 

 

Для полегшення роботи користувачів з ресурсами, що надаються 

провайдерами, компанією HashiCorp було розроблено спосіб опису на основі  

декларативної мови Terraform [21], що надає можливість описувати ресурси різних 

провайдерів у модульному стилі. Ця мова вирішує проблему, коли потрібно 

використовувати ресурси різних провайдерів, а засоби опису у кожного провайдера 

різні, та надає можливість модульного підходу до опису ресурсів. 

Створення інфраструктури у різних провайдерів хмарних послуг є основним 

фокусом засобу Terraform. Він дозволяє керувати ресурсами у різних провайдерів 

одночасно, що значно полегшує роботу зі складними системами, які включають в 

себе використання ресурсів різних провайдерів. 

Для автоматизації керування ресурсами хмарної інфраструктури провайдера 

AWS, Terraform дозволяє використовувати спеціального хмарного провайдера. 

Хмарний провайдер – це обгортка над публічним API провайдера AWS, яка 

дозволяє виконувати запити на цей API декларативним кодом мови Terraform. 

На рис. 1.7 представлено опис базового прикладу інфраструктури за схемою 

на рис. 1.1 шаблоном засобу Terraform. 

Однією з відмінностей засобу Terraform від інших засобів автоматизації є 

незмінний (імутабельний) підхід до створюваної інфраструктури. Засоби Ansible і 

Puppet дозволяють керувати конфігураціями вже створених ресурсів. У випадку, 

коли користувачу необхідно змінити конфігурацію вже існуючого ресурсу 

(наприклад, віртуального сервера), Terraform створить окремий від існуючого 

ресурс, проведе всі налаштування, і лише після успішного завершення всіх задач 

замінить існуючу версію ресурсу на нову. 
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Рисунок 1.7 – Частина шаблону засобу Terraform 

 

 

1.2.4 Порівняльний аналіз 

 

 

В таблиці 1.2 представлено порівняння описаних засобів автоматизації 

керування хмарною інфраструктурою. З представленого порівняння можна 

побачити, що засіб Terraform відрізняється іншим підходом до автоматизації 

керуванням ресурсами хмарної інфраструктури. 
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Таблиця 1.2 – Порівняльний аналіз сторонніх засобів автоматизації 

 Ansible Puppet Terraform 

Хмарний 

провайдер 

AWS, Microsoft 

Azure, Google 

Cloud Platform 

AWS, Microsoft 

Azure, Google 

Cloud Platform 

AWS, Microsoft 

Azure, Google 

Cloud Platform 

Вихідний код Відкритий Відкритий Відкритий 

Тип засобу Керування 

конфігураціями 

Керування 

конфігураціями 

Окрестрування 

хмарних 

ресурсів 

Парадигма Процедурна Декларативна Декларативна 

Архітектура Лише клієнт Клієнт/сервер Лише клієнт 

Інфраструктура Змінна Змінна Незмінна 

Модульність Підтримується Підтримується Підтримується 

Рік створення 2012 2005 2014 

 

Terraform дозволяє створювати ресурси з “нуля” і конфігурувати їх, коли ж 

Ansible та Puppet більше розраховані на автоматизацію конфігурування вже 

існуючих ресурсів. Інший підхід до ресурсів хмарної інфраструктури дозволяє 

використовувати його у більш різноманітних ситуаціях. І хоч Terraform був 

розроблений найпізніше з розглянутих засобів, його зростаюча популярність та 

відкритий вихідний код дозволяють швидше розвиватись та покращуватись за 

рахунок допомоги від спільноти. 
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1.3 Порівняльний аналіз існуючих способів опису ресурсів хмарної 

інфраструктури 

 

 

У таблиці 1.3 представлено порівняння усіх вище розглянутих способів 

опису. 

 

Таблиця 1.3 – Порівняльний аналіз описаних засобів автоматизації 

 AWS 

CloudFor-

mation 

Azure Re-

source 

Manager 

Google 

Cloud De-

ployment 

Manager 

Ansible Puppet Terraform 

Формат 

опису 

JSON/ 

YAML 

JSON YAML DSL DSL DSL 

Вихідний код Закритий Закритий Закритий Відкритий Відкритий Відкритий 

Тип засобу Оркеструв

ання 

ресурсами 

Оркеструв

ання 

ресурсами 

Оркеструв

ання 

ресурсами 

Керування 

конфігураці

ями 

Керування 

конфігураці

ями 

Оркеструва

ння 

ресурсами 

Парадигма Декларати

вна 

Декларати

вна 

Декларати

вна 

Процедурна Декларатив

на 

Декларатив

на 

Архітектура Лише 

клієнт 

Лише 

клієнт 

Лише 

клієнт 

Лише 

клієнт 

Клієнт/серв

ер 

Лише 

клієнт 

Провайдери AWS Azure Google 

Cloud 

Platform 

Всі Всі Всі 

 

З представлених відмінностей у таблиці 1.3 можна побачити, що усі засоби 

автоматизації керування ресурсами хмарних інфраструктур від провайдерів є 

закритими. Також такі засоби використовують вже існуючі мови опису замість 

створення власних проблемно-орієнтованих мов (DSL). Це спрощує написання 

шаблонів для користувачів, вже знайомих з відповідними мовами опису, але 

синтаксис таких шаблонів програє по стислості та гнучкості доменним мовам. 
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Також варто зазначити, що серед відкритих засобів сторонніх корпорацій 

лише Terraform є засобом для оркестрування ресурсами, тобто засобом для 

створення повноцінної інфраструктури і конфігурування її ресурсів. Опис ресурсів 

інфраструктури за допомогою засобів керування конфігураціями можливий, але 

важчий, адже такі засоби створені в першу чергу для конфігурування, а не 

оркестрування. 

Виходячи з наведених відмінностей між засобами автоматизації керування 

ресурсами хмарної інфраструктури було вирішено обрати мову Terraform як 

цільову мову трансляції нової запропонованої автором мови та відповідного їй 

запропонованого способу опису хмарних ресурсів. Завдяки підтримці багатьох 

провайдерів хмарних послуг, модульного підходу до опису та зростаючої спільноти 

користувачів, трансляція у результуючі шаблони мовою Terraform найкраще 

підійде для вирішення задачі розробки високорівневого способу опису хмарної 

інфраструктури, який не буде потребувати вивчення специфічних особливостей 

кожного провайдера. 

 

 

Висновки до розділу 

 

 

У цьому розділі проведено порівняльний аналіз найпопулярніших засобів 

автоматизації керування ресурсами хмарної інфраструктури у різних провайдерів.  

Однією з причин високих вимог до детальності опису кожного ресурсу є 

відсутність стандарту опису для однакових ресурсів у різних хмарних провайдерів. 

Хоч хмарні технології і набувають популярності, ця сфера ще відносно нова для 

багатьох користувачів, і тому з часом все більше користувачів формують свої 

власні очікування від хмарних ресурсів, наприклад: створення віртуальної машини 

або контейнера, у якому будуть запускатись необхідні програми; створення 

реляційних або нереляційних баз даних з налаштуванням резервних копій тощо. 
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Крім того, сама структура і організація провайдерів зазнавала значних змін у 

процесі формування і зростання ринку хмарних технологій, що унеможливлювало 

достатню стандартизацію опису ресурсів [26, 27]. 

Попри це, на сьогоднішній день найбільші провайдери хмарних ресурсів 

надають користувачам вже досить стандартний набір цих ресурсів. І хоч 

користувач знає, що у нього є можливість створити умовну віртуальну машину, на 

якій буде виконуватись користувацький код, йому все ж необхідно вивчити велику 

кількість конкретних деталей опису цього ресурсу того провайдера, послугами 

якого він хоче скористатись. І у випадку, якщо користувач захоче скористатись 

послугами іншого провайдера, цей процес необхідно буде повторити знову. 

Відповідно, навіть зі стандартними наборами хмарних ресурсів у окремих 

провайдерів, перед користувачами постає проблема з надмірною деталізацією і 

відмінністю їхніх описів, що й висуває вимогу високої кваліфікації розробника. 

Таким чином, в цьому розділі проаналізовано існуючі засоби автоматизації 

та способи опису хмарних ресурсів і показано, що ці способи мають недоліки у їх 

використанні за такими параметрами: висока деталізація опису, різний формат 

опису однакових ресурсів, необхідність вивчення усіх тонкощів роботи з 

необхідними ресурсами. 

Крім того, показано, що розробка зручних та простих способів опису 

створення та використання таких ресурсів, які були б орієнтовані на менш 

досвідчених користувачів хмарних послуг є актуальною задачею. Також була 

показана доцільність обрання мови Terraform як результуючої мови трансляції 

шаблонів, описаних запропонованим способом, через її підтримку роботи з різними 

провайдерами хмарних послуг та модульний підхід до самого опису. 
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2 ВИСОКОРІВНЕВИЙ СПОСІБ ОПИСУ РЕСУРСІВ ХМАРНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

2.1 Формулювання та опис способу 

 

 

Враховуючи викладене в першому розділі, автором пропонується новий 

спосіб опису ресурсів хмарної інфраструктури. Цей спосіб полягає у підвищенні 

рівня абстракції опису хмарних ресурсів, реалізований в рамках мови InfraDesc, 

відрізняється від існуючих використанням більш узагальнених та наближених до 

кінцевого користувача конструкцій опису ресурсів хмарної інфраструктури і 

дозволяє спростити процес опису та знизити вимоги до кваліфікації розробника. 

Основна відмінність цього способу від проаналізованих полягає у 

використанні високорівневих абстракцій для опису хмарних ресурсів. Це дозволяє 

описувати досить абстрактну інфраструктуру використовуючи загальні терміни та 

поняття, а вже з цього опису генерувати детальні описи усіх потрібних ресурсів для 

конкретних провайдерів. 

Високорівневий підхід вирішує проблему відмінності опису однакових 

ресурсів у різних провайдерів. Для опису, наприклад, віртуального сервера або бази 

даних, користувачу не потрібно вивчати деталі цих ресурсів у провайдерів, 

послугами яких вони хочуть скористатись. Достатньо буде лише вивчити 

високорівневий опис цих ресурсів, після чого генерувати детальні шаблони для 

потрібних провайдерів. 

Високорівневий підхід також вирішує проблему з кількістю помилок при 

описі. Через те, що абстрактний опис ресурсів містить менше деталей і навіть самих 

ресурсів, зменшується ймовірність припуститись помилок. Усі складні 

взаємозв’язки з “проміжними” ресурсами можуть бути згенеровані автоматично, 

адже у більшості випадків це простий шаблонний код. 

Цільовою мовою трансляції запропонованого способу опису було обрано 

мову Terraform виходячи з результатів проведеного порівняльного аналізу 
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існуючих засобів та способів опису ресурсів хмарної інфраструктури, в основному 

через її гнучкість у роботі з різними провайдерами, яка дозволить у майбутньому 

розширювати список провайдерів, платформи яких будуть підтримуватись при 

трансляції. Ресурси різних хмарних провайдерів один в один мапуються у ресурси 

мови Terraform. Тож навіть якщо користувач захоче змінити якісь деталі 

конфігурації – він зможе це зробити напряму у вже згенерованому коді мовою 

Terraform, тим самим зменшуючи ризик виникнення помилки при описі ресурсів 

або їх взаємозв’язків. 

Запропонований спосіб полягає у виконанні наступних дій. 

1. Опис головного ресурсу – віртуальної приватної хмари (VPC) – який 

виступає як контейнер для усіх вкладених ресурсів. 

2. Опис вкладених ресурсів – підмереж та/або віртуальних машин (EC2) 

– всередині блоку опису VPC. 

3. Визначення віртуальних машин всередині блоку опису підмережі для 

розгортання віртуальної машини саме в цій підмережі. 

4. Визначення налаштувань мережевого доступу віртуальних машин. 

5. Визначення налаштувань автоматичного масштабування віртуальних 

машин. 

Опис ресурсів складається з опису їхнього типу та імені, а також можливої 

скороченої ініціалізації чи повного блоку опису. 

У повному блоці опису ресурсу описуються його параметри, а також вкладені 

ресурси. Вкладеність ресурсів визначає їхню приналежність до батьківського 

ресурсу. Наприклад, віртуальний сервер, описаний у повному блоці опису ресурсу 

підмережі, буде згенеровано у власне цій підмережі. 

Параметрами ресурсів можуть бути як атрибути зі скороченою 

ініціалізацією, так і вкладені блоки опису з відповідними назвами. 

Для скороченої ініціалізації використовуються рядкові константи. Для 

використання спеціальних символів (див. 2.2.1) можна обернути рядкову константу 

в одинарні або подвійні лапки. 
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2.2 Мова InfraDesc, що відповідає запропонованому способу опису 

 

 

Для реалізації запропонованого способу автором пропонується мова In-

fraDesc (граматика та транслятор), яка призначена для опису ресурсів хмарної 

інфраструктури, відрізняється від існуючих використанням мовних конструкцій, 

що відповідають запропонованому високорівневому способу опису хмарних 

ресурсів і дозволяє генерувати код мовою Terraform зберігаючи детальність та 

коректність опису. 

 

 

2.2.1 Граматика мови InfraDesc 

 

 

На рис. 2.1 представлена граматика розробленої автором мови InfraDesc, яка 

відповідає запропонованому способу опису. 

Текст опису починається з опису ресурсу. Опис ресурсу складається з 

визначення його типу, імені та можливої ініціалізації. Реалізовані типи ресурсів 

включають в себе VPC, підмережу (Subnet) та віртуальну машину (EC2). Імʼя 

ресурсу починається з літери латинського алфавіту, після якої дозволено 

використовувати літери, цифри, знаки дефісу та нижнього підкреслення. 

Усі описані ресурси можуть бути ініціалізовані. Мова InfraDesc надає два 

типи ініціалізації – спрощений (скорочений), у якому описується лише основний 

атрибут ресурсу, та повний блок опису, у якому описуються атрибути та вкладені 

ресурси. 

Для скороченої ініціалізації ресурсу необхідно після його імені написати знак 

“=“ та значення, яке необхідно записати у його основний атрибут. У кожного 

ресурсу, в якого дозволено скорочену ініціалізацію, виділено свій основний 

атрибут, якому присвоюється значення, записане після знака “=“. 
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Рисунок 2.1 – граматика мови InfraDesc 

 

Для визначення повного блоку опису ресурсу необхідно після його імені 

відкрити фігурні дужки. Всередині фігурних дужок можуть бути визначені 

атрибути цього ресурсу, а також його вкладені ресурси. Вкладеність ресурсів 

визначає їхню приналежність до батьківських ресурсів. 

Атрибути можуть бути двох видів – звичайні, зі скороченою ініціалізацією, 

та блоки опису. Опис атрибута складається з опису імені атрибута та його значення. 

Опис імені атрибута відповідає за правилами опису імені ресурса. Для визначення 

звичайного атрибута необхідно після його імені написати знак “=“ та значення, яке 

буде йому присвоєно. Визначення блоку опису складається з його імені та фігурних 

дужок, всередині яких описуються усі атрибути даного блоку опису. 
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Значеннями атрибутів можуть бути рядкові літерали або масиви. Рядкові 

літерали – це набір символів, описаних всередині одинарних або подвійних лапок. 

Для екранування символів (таких як перехід на новий рядок) використовується 

символ “\“. 

Також є можливість описувати рядкові літерали без лапок – в такому випадку 

рядковим літералом вважаються всі символи до наступного символу пробілу або 

лапок. Такі літерали будуть напряму копіюватись і братись в лапки в 

згенерованому коді, виконуючи екранування заборонених символів всередині 

рядкових літералів мови Terraform. 

Масиви складаються з перелічення рядкових літералів, імен ресурсів або 

вкладених масивів, відокремлених комами. Тіло масиву огортається в квадратні 

дужки. 

Між усіма зазначеними правилами граматики дозволяється використання 

будь-якої кількості пробілів або символів переходу на новий рядок. 

 

 

2.2.2 Ресурс VPC 

 

 

Будь-який опис повинен починатися з опису ресурсу віртуальної приватної 

хмари – VPC. Усі хмарні ресурси повинні знаходитись всередині VPC. Цей ресурс 

слугує певним контейнером для усіх хмарних ресурсів, розміщених у хмарній 

інфраструктурі. 

Ініціалізація ресурсу VPC можлива лише за допомогою повного блоку опису, 

у якому описуються необхідні атрибути та вкладені ресурси. 
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Атрибути ресурсу VPC: 

1) name (опціональний) – ім’я віртуальної хмари. За замовчуванням 

генерується з назви ресурсу; 

2) cidr_block (опціональний) – блок приватних IP-адрес, адреси з якого 

будуть виділятись для вкладених ресурсів. Правила визначення такі ж 

самі, як у способі AWS. За замовчуванням може бути згенерованим 

автоматично; 

3) region – регіон, в якому буде створено VPC та усі вкладені ресурси. 

Можливі значення атрибуту – усі доступні регіони в AWS. 

Можливі вкладені ресурси: 

  Subnet 

  EC2 

Приклад оголошення ресурсу VPC: 

VPC ExampleVPC { 

  cidr_block = 10.0.0.0/16 

  region = eu-north-1 

  Subnet … 

} 

 

 

2.2.3 Ресурс Subnet 

 

 

Всередині VPC можуть бути розміщені ресурси підмережі (Subnet), які 

являють собою набір IP-адрес та інтернет-конфігурацій для вкладених ресурсів. 

При скороченій ініціалізації ресурсу підмережі зазначається лише блок IP-

адрес цієї підмережі. При ініціалізації повним блоком опису зазначаються 

необхідні атрибути та вкладені ресурси. При відсутності ініціалізації буде 

автоматично згенеровано блок IP-адрес, виходячи з блоків IP-адрес усіх інших 
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підмереж у VPC. За відсутності інших підмереж буде враховано блок IP-адрес 

батьківського ресурсу VPC. 

Атрибути ресурсу Subnet: 

1) name (опціональний) – імʼя підмережі. За замовчуванням генерується 

з назви ресурсу; 

2) cidr_block (опціональний) – блок приватних IP-адрес, адреси з якого 

будуть виділятись для вкладених ресурсів. Правила визначення такі ж 

самі, як у способі AWS. За замовчуванням може бути згенерованим 

автоматично; 

3) availability_zone (опціональний) – одна з зон доступності AWS. За 

замовчуванням може бути згенерованим автоматично. Якщо у VPC 

оголошено декілька підмереж, то за замовчуванням для них будуть 

обиратись різні зони доступності. 

У ресурси підмереж можуть бути вкладені виключно ресурси віртуальних 

машин – EC2. 

Приклади оголошення ресурсу Subnet: 

Subnet ExampleSubnet1 = 10.0.4.0/24 

 

Subnet ExampleSubnet2 { 

  cidr_block = 10.0.5.0/24 

  availability_zone = eu-north-1a 

} 

 

 

2.2.4 Ресурс EC2 

 

 

EC2 – це ресурс віртуального сервера, на якому використовуються скрипти 

та/або програми користувача. Ресурс цього типу може знаходитись як у ресурсі 

підмережі, так і напряму у ресурсі VPC – в такому випадку ресурс підмережі у 

вихідній мові Terraform буде згенеровано автоматично. 



31 

Ініціалізація ресурсу EC2 можлива лише за допомогою повного блоку опису, 

у якому описуються необхідні атрибути. 

Атрибути ресурсу EC2: 

1) name (опціональний) – імʼя віртуального серверу. За замовчуванням 

генерується з назви ресурсу; 

2) instance_type – розмір віртуального сервера. Правила визначення такі 

ж самі, як у способі AWS; 

3) image – образ операційної системи, який буде встановлено на 

віртуальному сервері. Правила визначення такі ж самі, як у способі AWS. 

Також підтримується вказування назви операційної системи, у випадку чого 

згенерується код для автоматичного вибору відповідного образу при 

створенні інфраструктури. Можливі значення –“ ubuntu”, “amazon_linux”, 

“windows”, “macos”; 

4) networking (блок, опціональний) – блок опису мережевих налаштувань 

сервера. При відсутності цього блоку опису будуть використані мережеві 

налаштування AWS за замовчуванням. 

Атрибути блоку опису networking: 

 ingress – правила дозволу вхідного трафіку; 

 egress – правила дозволу вихідного трафіку. 

Значенням атрибутів при скороченій ініціалізації може бути ключове слово 

або список ключових слів, які відповідають назвам певних мережевих 

протоколів. Доступні ключові слова: “http”, “https”, “ssh”, “all”. 

Приклад опису блоку networking з атрибутами зі скороченою ініціалізацією: 

EC2 ExampleVM { 

  networking { 

  ingress = [ssh, http] 

  egress = all 

  } 

} 
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При повній ініціалізації атрибутів використовується такий самий опис 

правил, як в Terraform. Приклад: 

egress { 

  from_port = 80 

  to_port = 80 

  protocol = tcp 

  cidr_blocks = [0.0.0.0/0] 

} 

При повторних оголошеннях блоків ingress або egress їхні правила будуть 

накопичуватися. 

5) autoscaling (блок, опціональний) – блок опису налаштувань 

автоматичного створення копій даного віртуального сервера. При збільшенні 

навантаження на сервер будуть створюватись додаткові екземпляри – точні 

копії – для збільшення доступності коду, запущеного на сервері. 

Розподілювач навантаження між ними буде згенерований автоматично. 

Атрибути блоку опису: 

 min_size – мінімальна кількість одночасно розгорнутих екземплярів; 

 max_size – максимальна кількість одночасно розгорнутих екземплярів; 

 desired_capacity – бажана кількість одночасно розгорнутих екземплярів 

за відсутності надмірного навантаження на систему; 

 subnets – підмережі, у яких будуть розгортатись додаткові копії 

екземплярів. Необхідно визначити щонайменше дві підмережі у різних 

зонах доступності. Можна посилатись на вже створені підмережі по імені, 

або одразу вказувати блоки IP-адрес, з яких автоматично згенеруються 

підмережі. 

У ресурсів EC2 не може бути вкладених ресурсів. 

Приклад оголошення ресурсу EC2 з усіма визначеними атрибутами: 

EC2 ExampleVM { 

  name = “example-name” 

  instance_type = t3.micro 

  image = linux 
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  networking { 

    ingress = [ssh, http, https] 

    egress = all 

  } 

  autoscaling { 

    min_size = 1 

    max_size = 4 

    desired_capacity = 1 

    subnets = [Subnet1, Subnet2, …] 

  } 

} 

 

 

2.3 Приклад застосування запропонованого способу використовуючи мову In-

fraDesc 

 

 

Для повного опису інфраструктури запропонованим способом необхідно 

описувати менше ресурсів, ніж існуючими способами. Певні ресурси AWS 

використовуються виключно для встановлення взаємозвʼязків між іншими 

ресурсами, або для детального опису мережевих налаштувань. При 

високорівневому описі такі ресурси нижнього рівня можуть бути згенеровані 

автоматично, виходячи з налаштувань вже описаних ресурсів. 

Ресурси, які можуть згенеруватись автоматично: 

1) розподілювач навантаження; 

2) таблиця маршрутизації; 

3) правила маршрутизації; 

4) безпекова група; 

5) публічна IP-адреса; 

6) інтернет-шлюз; 

7) група автоматичного масштабування; 
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8) усі відповідні ресурси для встановлення взаємозвʼязків. 

Далі, на прикладі опису більш комплексної інфраструктури (рис. 2.2), ніж у 

першому розділі, наведено описи частин інфраструктури, написані 

запропонованим способом, а також відповідний код Terraform, який описує ті ж 

самі частини інфраструктури. 

 

 

Рисунок 2.2 – схема комплексного прикладу хмарної інфраструктури 

 

Хмарна інфраструктура даного прикладу складається з одного VPC, у якому 

дві приватні підмережі розміщені у різних зонах доступності. Основний ресурс – 

віртуальний сервер – використовує автоматичне масштабування (автоматичне 

створення копій серверів за необхідності) у цих двох підмережах для підвищення 

доступності користувацького коду, що виконується на сервері, у разі збільшення 

навантаження на систему або відключення однієї з зон доступності. 
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Для розподілення запитів між декількома копіями віртуального серверу, у 

VPC розміщений розподілювач навантаження – єдина пряма точка доступу для 

користувачів з мережі Internet. Для доступу до мережі також необхідно створити 

мережевий шлюз, якому буде присвоєно публічну IP-адресу та який буде 

перенаправляти пакети з та до розподілювача навантаження. 

Для більш наочного порівняння запропонованого способу опису з мовою 

Terraform далі наведено їхнє паралельне порівняння. Зліва на рисунках зображено 

опис запропонованим способом, зправа – результуючий код мовою Terraform. 

Цифри в кружечках використовуються для посилань на позначені рядки коду в 

тексті дисертації. 

Опис розпочинається з оголошення VPC (рис. 2.3). У ньому вказується блок 

IP-адрес та регіон, у якому будуть розміщені всі вкладені ресурси. Відмінність 

полягає у визначенні регіону (1) для VPC в запропонованому способі, що дозволить 

автоматично визначити зони доступності для вкладених підмереж. 

 

 

Рисунок 2.3 – Оголошення VPC двома способами 

 

Далі оголошено дві підмережі з конкретними блоками IP-адрес (рис. 2.4). В 

запропонованому способі для цього використано скорочену форму ініціалізації (2, 

3), яка у ресурсів типу Subnet дозволяє визначити їхній блок IP-адрес. 

Завдяки вкладеній структурі запропонованого способу опису немає 

необхідності явно вказувати VPC, у якій треба створити підмережі. Також, завдяки 

генерації підмереж у різних зонах доступності за замовчуванням, не потрібно 

вказувати це явно. Таким чином, замість 9 рядків коду мовою Terraform необхідно 

написати тільки 2 рядки запропонованим способом запису. 
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Рисунок 2.4 – Оголошення підмереж двома способами 

 

Опис віртуального сервера найбільш комплексний та складається з декількох 

частин: атрибути сервера, налаштування автоматичного масштабування та 

мережеві налаштування. Через високорівневість запропонованого способу пряма 

відповідність між ресурсами обох способів в даному випадку відсутня, адже 

налаштування автоматичного масштабування потребує оголошення декількох 

різних ресурсів в мові Terraform, тоді як в запропонованому способі це досягається 

додатковим блоком опису у віртуальному сервері. 

Опис параметрів віртуального сервера мовою Terraform в даному випадку 

відбувається в ресурсі aws_launch_configuration (рис. 2.5). Цей ресурс відповідає за 

налаштування серверів, які будуть створюватись в групі автоматичного 

масштабування. 

 

 

Рисунок 2.5 – Опис параметрів віртуального сервера двома способами 

 

Основною відмінністю між обома способами є визначення операційної 

системи віртуальних серверів. В запропонованому способі використовується лише 

назва операційної системи (4), коли в мові Terraform необхідно вручну описати 
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додатковий ресурс для автоматичного пошуку відповідного образу операційної 

системи. Безпекові групи та налаштування циклу існування копій екземплярів 

будуть згенеровані автоматично. Таким чином, замість 9 рядків коду мовою Ter-

raform необхідно написати тільки 4 рядки запропонованим способом запису. 

Налаштування автоматичного масштабування віртуального сервера у 

запропонованому способі виконується за допомогою блоку опису з назвою 

“autoscaling”, у якому зазначаються необхідні параметри масштабування та 

підмережі, в яких будуть створюватись вже конкретні екземпляри серверів (рис. 

2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Опис автоматичного масштабування віртуального сервера двома 

способами 

 

В даному випадку, визначення одного блоку опису в запропонованому 

способі відповідає визначенню 5 окремих ресурсів мовою Terraform. Усі 
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взаємозвʼязки в вихідному коді будуть згенеровані автоматично, що дозволяє 

запобігти помилок ручного опису. 

В блоці опису autoscaling визначаються лише мінімальна та максимальна 

кількість створюваних копій, бажана кількість створених копій при відсутності 

надмірного навантаження на систему, та підмережі, у яких будуть створюватись ці 

копії (5).  

В мові Terraform налаштування кількості копій та визначення підмереж 

відбувається у окремому ресурсі aws_autoscaling_group. Окрім цього, в ньому 

визначається конфігурація створюваних екземплярів, але це буде згенеровано 

автоматично завдяки визначеним атрибутам ресурсу EC2 (рис. 2.6). 

Для розподілу запитів до створених екземплярів віртуального сервера 

необхідно описати розподілювач навантаження (ресурс aws_lb). У ньому 

визначається тип розподілювача навантаження, його безпекові групи та підмережі. 

Окрім цього, необхідно описувати ресурс aws_lb_listener для налаштування 

мережевих запитів, які будуть перенаправлятись до віртуальних серверів. У ньому 

визначається комбінація порту та протоколу, запити яких будуть перенаправлятись 

(6). Також визначається посилання на aws_lb_target_group – окремий ресурс, в 

якому описується цільова група ресурсів для отримання запитів від розподілювача 

навантаження. 

Для звʼязування цільової групи з групою автоматичного масштабування 

визначається окремий ресурс aws_autoscaling_attachment. Таким чином, шести 

рядкам опису запропонованим способом відповідають 34 рядки опису мовою 

Terraform. 

Наприкінці необхідно описати мережеві правила для надання користувачам 

доступу до створеної хмарної інфраструктури (рис. 2.7).  

В блоці опису networking визначаються дозволені вхідні та вихідні мережеві 

протоколи  для описаного віртуального сервера (6, 7). Для цього використовуються 

ключові слова http та all. Це означає, що у віртуальних серверів будуть доступні 

вхідні запити по протоколу http та вихідні запити по будь-яким протоколам. 
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У мові Terraform для цього використовуються два окремих ресурси 

безпекових груп – одна для групи автоматичного розширення, а інша для 

розподілювача навантаження. Їх треба налаштувати таким чином, щоб усі запити з 

віртуальних серверів були дозволені лише через розподілювач навантаження, а 

розподілювач навантаження міг приймати запити з будь-яких IP-адрес і передавати 

запити на будь-які IP-адреси. Так як у ресурсу віртуального сервера 

використовується блок опису autoscaling, така конфігурація згенерується 

автоматично. 

 

Рисунок 2.7 – Опис автоматичного масштабування віртуального сервера двома 

способами 
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Таким чином, один блок опису з 4 рядків в запропонованому способі 

відповідає 32 рядкам опису на мові Terraform. 

На рис. 2.8 показано повний опис комплексного прикладу хмарної 

інфраструктури запропонованим способом. Якщо порівнювати рядки написаного 

коду запропонованим способом з результатом його трансляції у мову Terraform, то 

на даному прикладі виходить відповідність 21 рядок опису запропонованим 

способом до 103 рядків опису мовою Terraform. 

 

 

Рисунок 2.8 – Повний опис комплексної хмарної інфраструктури 

запропонованим способом 
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Висновки до розділу 

 

 

В даному розділі запропоновано високорівневий спосіб опису ресурсів 

хмарної інфраструктури. Цей спосіб було розроблено для вирішення проблем 

високої деталізації опису, яка підвищує вимоги до знань хмарних технологій у 

користувача, а разом з цим збільшує загальний час опису та робить можливими 

велику кількість помилок при визначенні параметрів ресурсів та їхніх 

взаємозвʼязків. 

Завдяки високорівневим абстракціям ресурсів та вкладеної структури 

ресурсів для визначення взаємозв’язків між ними, ми можемо понизити вимоги до 

часу вивчення опису конкретних ресурсів та їхніх взаємозв’язків. Усі деталі, не 

визначені користувачем, будуть генеруватись автоматично, що дозволяє 

користувачам визначати лише необхідні параметри, а також зменшує ризик 

виникнення помилок при детальному описі всіх ресурсів і взаємозв’язків між ними.  

Також в даному розділі описано розроблену мову InfraDesc, що відповідає  

запропонованому способу високорівневого опису ресурсів хмарної 

інфраструктури. Крім цього, на комплексному прикладі хмарної інфраструктури 

наведено порівняння вихідного коду запропонованим способом з результуючою 

мовою трансляції Terraform. 

В межах цієї дисертації було обрано орієнтацію на трансляцію опису під 

ресурси провайдера AWS через його більшу популярність та поширеність. 

На прикладах показано переваги використання розробленої мови над мовою 

Terraform у випадках, коли користувачу не потрібний детальний опис кожного 

ресурсу. В наведеному прикладі було досягнуто зменшення кількості рядків опису 

у 5 разів. 

Слід наголосити, що розроблена мова InfraDesc дозволяє користувачу також 

і такий самий рівень деталізації, як і при використанні мови Terraform. В такому 

випадку транслятор згенерує вихідні скрипти, в яких автоматичні налаштування 
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будуть мінімальними. Однак, в даному випадку це не так важливо, оскільки метою 

нового способу опису ресурсів є полегшення процесу розробки інфраструктури 

шляхом приховування цих деталей від розробника при використанні 

високорівневих конструкцій опису. 
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3 РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО СПОСОБУ ОПИСУ РЕСУРСІВ 

ХМАРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

3.1 Інструменти та засоби розробки 

 

 

Запропонований спосіб опису хмарної інфраструктури був реалізований у 

формі мови InfraDesc, граматика якої показана на рис. 2.1. 

Для реалізації транслятора з мови InfraDesc у мову Terraform було обрано 

мову програмування Clojure. 

Clojure – це динамічна функціональна мова програмування, яка є діалектом 

мови LISP. Ця мова виконується на платформі Java, в результаті чого вона повністю 

інтегрується з мовою Java та підтримує виклик функцій з бібліотек для мови Java. 

Завдяки цьому, при розробці програм мовою Clojure програмісти можуть 

використовувати існуючу масштабну екосистему бібліотек та фреймворків для 

Java. 

Як і усі діалекти мови LISP, Clojure обробляє вихідний код як дані у вигляді 

списку (так звані символьні вирази), і тому підтримує систему макросів LISP. 

Характерною властивістю Clojure є імутабельність структур даних, що в поєднанні 

з функціональною парадигмою програмування полегшує розробку надійних та 

паралельних програм. 

Основна структура даних мови Clojure – це список, як і у всіх інших діалектів 

мови LISP. Окрім цього, Clojure підтримує масиви, хеш-таблиці та хеш-множини. 

Усі ці структури даних є імутабельними, що означає, що при кожній зміні даних 

створюються нові структури, не змінюючи вже існуючі. Такий спосіб може 

видатись ресурсозатратним як по часу, так і по об’єму використовуваної пам’яті, 

але, завдяки використанню спільних частин пам’яті для різних структур даних та 

частковому копіюванню, різниця у швидкодії в порівнянні з використанням 

мутабельних структур даних майже не відчутна на сучасних комп’ютерах. 
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Як діалект мови LISP, Clojure підтримує використання функцій як об’єктів 

першого класу, цикл читання–обчислення–друку (REPL) та систему макросів. 

Clojure також підтримує використання мультиметодів, за принципом роботи 

схожих до методів системи об’єктів мови Common Lisp. 

Мова Clojure підтримує “ліниві” структури даних, та, як функціональна мова 

програмування, робить наголос на використанні рекурсії та функцій вищого 

порядку замість циклів з побічними ефектами. Ліниві структури даних дозволяють 

писати виразний код у функціональному стилі без погіршення швидкодії, адже усі 

проходи по лінивим структурам даних оптимізуються при трансляції у більш 

ефективні цикли. 

Для паралельного та багатопотокового програмування мова Clojure 

використовує програмну транзакційну пам’ять, що дозволяє розробку надійних 

паралельних програм. 

Для лексичного та синтаксичного аналізу мови InfraDesc використовується 

стороння бібліотека з відкритим кодом Instaparse. Основна перевага цієї бібліотеки 

полягає у можливості опису граматики вхідної мови транслятора за допомогою 

EBNF, з якої автоматично генеруються лексичні та синтаксичні аналізатори. 

 

 

3.2 Структура програмної системи 

 

 

Під час розробки програмної реалізації транслятора, за мету ставилося 

максимальне розділення різних етапів трансляції коду з мови InfraDesc в мову Ter-

raform, а також ізоляція трансформацій та алгоритмів оптимізації коду. Для цього 

використовувався модульний підхід до розробки. 

Було виділено такі модулі: 

 модуль, що містить функції для роботи з файлами; 

 модуль, що містить опис об’єктів програми мовою InfraDesc; 
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 модуль, що містить опис об’єктів програми мовою Terraform; 

 модуль, що містить реалізацію лексичного та синтаксичного аналізу; 

 модуль, що містить опис таблиці символів та функції для роботи з нею; 

 модуль, що містить реалізацію трансляції мови InfraDesc в мову Ter-

raform; 

 окремий модуль для кожної трансформації та/або оптимізації коду; 

 модуль, що містить реалізацію генерації коду мовою Terraform з її 

об’єктного представлення; 

 допоміжний модуль, що містить різноманітні функції для спрощення 

написання коду. 

Таким чином, програмна реалізація транслятора містить окремі модулі для 

кожної трансформації коду, та відокремлені модулі етапів власне трансляції. 

Модульність реалізована за допомогою просторів імен мови Clojure. 

На рис. 3.1 показано структурну схему залежності між модулями 

транслятора. 

Основний модуль використовує модуль лексичного і синтаксичного аналізу 

для перетворення текстового представлення опису у внутрішні об’єкти. Це 

представлення зберігається у модулі таблиці символів, яка містить посилання на 

усі прочитані об’єкти. Далі, за допомогою модуля трансляції, об’єкти мови In-

fraDesc перетворюються у об’єкти мови Terraform. В процесі транслювання 

об’єктів виконуються усі необхідні трансформації з відповідних модулів. 

Отримана таблиця символів Terraform генерується у текстове представлення 

ресурсів мови Terraform, після чого записується у окрему директорію в файл 

main.tf. Ввід та вивід даних з файлів виконується за допомогою окремого модуля 

роботи з файлами. 



46 

 

Рисунок 3.1 – Структура програми транслятора 

 

 

3.2.1 Програмна реалізація модуля роботи з файлами 

 

 

Для відокремлення взаємодії з зовнішнім світом від алгоритмів і логіки 

розробленої програми транслятора було відокремлено два модулі, в які було 

винесено усі функції для роботи з файлами та отриманням вхідних даних від 

користувача. 
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В модулі роботи з файлами розміщені функції для зчитування опису з файлів 

та запису зтрансльованого опису в файли. На рис. 3.2 для прикладу показано 

функції для зчитування файлу з операційної системи компʼютера користувача та 

завантаження його вмісту в оперативну памʼять. 

 

 

Рисунок 3.2 – Функції зчитування даних з файлу 

 

 

3.2.2 Програмна реалізація модулів опису обʼєктів мов InfraDesc та Terraform 

 

 

Для внутрішнього представлення обʼєктів мов InfraDesc та Terraform і роботи 

з ними було розроблено два окремих модулі: domain та terraform-domain. Код, що 

описує обʼєкти цих мов показано на рис. 3.3 та 3.4 відповідно. 

Протокол Translatable слугує інтерфейсом з поліморфічним методом translate 

для транслювання обʼєктів мови InfraDesc в обʼєкти мови Terraform. Протокол Gen-

eratable слугує інтерфейсом з поліморфічним методом generate для генерації коду 

мовою Terraform з відповідних обʼєктів. 
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Обʼєкти мови InfraDesc: 

1) Attribute – атрибути ресурсів; 

2) BlockAttribute – атрибути ресурсів з блоками опису (вкладеними 

атрибутами); 

3) VPCResource – ресурс, що представляє VPC; 

4) SubnetResource – ресурс, що представляє підмережу; 

5) EC2Resource – ресурс, що представляє віртуальну машину. 

 

 

Рисунок 3.3 – Опис обʼєктів мови InfraDesc 

 

Об’єкти мови Terraform: 

1) Attribute – атрибути ресурсів; 

2) BlockAtttribute – атрибути ресурсів з блоками опису (вкладеними 

ресурсами); 

3) Resource – ресурс мови Terraform з відповідним типом та назвою; 

4) QualifiedName – представлення вкладених імен атрибутів ресурсів. 
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Рисунок 3.4 – Опис обʼєктів мови Terraform 

 

 

3.2.3 Програмна реалізація модуля лексичного та синтаксичного аналізу 

 

 

Для реалізації лексичного та синтаксичного аналізу мови InfraDesc 

використовувалась стороння бібліотека Instaparse. Ця бібліотека дозволяє 

автоматично згенерувати лексичні та синтаксичні аналізатори з описаної 

граматики вхідної мови, які повертають дерева розбору, що представлені масивами 

мови Clojure. 

На рис. 3.5 показано основну функцію цього модуля. Вона отримує на вхід 

текст опису мовою InfraDesc, проводить лексичний та синтаксичний аналіз, після 

чого трансформує результат аналізу у об’єкти мови InfraDesc (див. 3.2.2). 

 

 

Рисунок 3.5 – Основна функція модуля лексичного та синтаксичного аналізу 
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На рис. 3.6 показано приклад функції трансформації ресурсів з 

деревовидного представлення у обʼєкти мови InfraDesc. В даному випадку 

наведено функцію для трансформації ресурсу підмережі. На рисунку також можна 

побачити, що при короткій ініціалізації кодом вручну створюється відповідний 

атрибут з вказаним значенням – в даному випадку для підмережі це “cidr_block”. 

 

 

Рисунок 3.6 – Трансформація деревовидного представлення опису підмережі 

 

 

3.2.4 Програмна реалізація модуля таблиці символів 

 

 

Усі зчитані і проаналізовані ресурси та їхні атрибути записуються у таблицю 

символів. Кожному запису в таблиці символів виділяється унікальний 

ідентифікатор, який дозволяє легко встановлювати звʼязки між ресурсами та їхніми 

атрибутами. Це особливо потрібно під час трансформації та трансляції обʼєктів 

мови Terraform, адже там відсутня вкладеність ресурсів, на відміну від  мови In-

fraDesc. 

У InfraDesc та Terraform свої таблиці символів. Вона може підмінюватись 

динамічно по ходу виконання програми, що дозволяє швидко знаходити необхідні 

дані у відповідному описі. 
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На рис. 3.7 показано внутрішнє представлення запису в таблиці символів, а 

також оголошення та ініціалізацію символьних таблиць для InfraDesc та Terraform. 

 

 

Рисунок 3.7 – Структура запису в символьній таблиці та її оголошення 

 

По своїй суті, таблиця символів являє собою імутабельну деревовидну 

структуру даних. Це дозволяє використовувати загальновідомі алгоритми роботи з 

деревовидними структурами даних для пошуку та оновлення записів в таблиці 

символів. На рис. 3.8 показано функцію для заміни старого запису в таблиці на 

новий. Через імутабельність стара таблиця залишається незмінною, а ця функція 

повертає оновлену. Для відображення змін в таблиці для іншого коду необхідно 

змінити глобальний вказівник на таблицю символів на оновлену версію таблиці. 

 

 

Рисунок 3.8  – Функція оновлення записів в таблиці  
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3.2.5 Програмна реалізація модуля трансляції 

 

 

В цьому модулі реалізовано трансляцію таблиці символів мови InfraDesc в 

таблицю символів мови Terraform. Загальний алгоритм трансляції має такий 

вигляд: 

1) виконати необхідні трансформації таблиці символів InfraDesc; 

2) виконати перетворення таблиці символів InfraDesc в таблицю символів 

Terraform; 

3) виконати необхідні трансформації таблиці символів Terraform. 

На рис. 3.9 показано реалізацію протоколу Translatable для типу VPCRe-

source. Метод translate проводить валідацію усіх вкладених ресурсів та атрибутів та 

видає помилку у випадку невідповідностей (наприклад, відсутність атрибуту region 

в ресурсі VPC), після чого рекурсивно викликає метод translate передаючи вкладені 

ресурси як параметр. У випадку, коли один ресурс мови InfraDesc транслюється у 

декілька ресурсів мовою Terraform – повертається список таких ресурсів. 

 

Рисунок 3.9 – Метод трансляції об’єкту VPCResource в ресурс мови Ter-

raform 
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Варто зазначити, що атрибути мови InfraDesc напряму мапуються в атрибути 

мови Terraform, що дозволяє користувачам напряму описувати бажані атрибути 

ресурсів в Terraform мовою InfraDesc. 

 

 

3.2.6 Програмна реалізація модулів трансформацій коду 

 

 

Основна логіка перетворення коду мовою InfraDesc в код мовою Terraform 

знаходиться у окремих модулях трансформацій коду. Саме трансформації 

дозволяють досягати високорівневості абстракцій в описі ресурсів хмарної 

інфраструктури, адже в них реалізована вся логіка автоматичної генерації 

необхідних атрибутів і навіть додаткових ресурсів. Серед трансформацій можна 

визначити наступні: 

1) генерація блоків IP-адрес для ресурсів, у яких вони не визначені; 

2) генерація мережевих інтерфейсів для віртуальних серверів; 

3) генерація мережевих правил; 

4) генерація груп автоматичного масштабування; 

5) генерація розподілювачів навантажень за наявності відповідних 

віртуальних серверів. 

Кожна трансформація ізольована одна від одної, тому кожну з них можна 

вмикати чи вимикати за допомогою параметрів транслятора при його запуску. 

На рис. 3.10 для прикладу показано функцію для визначення наступного 

доступного блоку IP-адрес для підмереж. 
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Рисунок 3.10 – Функція визначення наступного вільного блоку IP-адрес 

 

В цю функцію передаються всі вже використані блоки IP-адрес, і за 

допомогою рекурсивного циклу для кожної підмережі за її допомогою генерується 

унікальний блок IP-адрес. За відсутності визначених блоків IP-адрес у підмереж 

всередині однієї віртуальної хмари, блок IP-адрес для підмережі генерується за 

використанням блоку IP-адрес віртуальної хмари. Таким чином, для коректної 

роботи алгоритму спочатку необхідно згенерувати блоки IP-адрес для всіх 

приватних хмар, у яких вони не визначені, а вже після цього згенерувати блоки IP-

адрес для усіх підмереж. 
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3.2.7 Програмна реалізація модуля генерації коду мовою Terraform 

 

 

В цьому модулі знаходяться функції для перетворення записів таблиці 

символів у вихідний код мовою Terraform. Для кожного обʼєкту таблиці символів 

Terraform реалізовано протокол Generatable з функцією generate, яка перетворює 

відповідний ресурс у текстове представлення мовою Terraform. 

На рис. 3.11 показано реалізацію протоколу Generatable для обʼєктів Resource, 

які представляють ресурси мови Terraform. 

 

 

Рисунок 3.11 – Реалізація протоколу Generatable для обʼєктів Resource 

 

Також реалізовано генерацію відступів від початку рядку для вкладених 

атрибутів за допомогою такої особливості мови Clojure як динамічне замикання. 

Таке замикання дозволяє змінювати значення символа не лише у поточному 

лексичному контексті (у продовженні поточної функції), але і у всіх викликаних 

функцій. Це дозволяє зручно відслідковувати вкладеність звичайних та блокових 

атрибутів, що генеруються в конкретний момент, не використовуючи 

мутабельності. На рис. 3.12 показано частину коду, яка відповідає за визначення 

правильної кількості пробілів у відступах. За допомогою використання 

визначеного макроса можна викликати функцію generate-spaces на будь-якому 
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етапі генерації і бути впевненим, що згенерується коректна кількість пробілів для 

відступу. 

 

 

Рисунок 3.12 – Функції для генерації відступів у вихідному коді 

 

 

3.2.8 Програмна реалізація допоміжного модуля  

 

 

В цьому модулі знаходяться допоміжні функції для роботи зі структурами 

даних. На рис. 3.13 для прикладу показано функції, які оновлюють дані в 

асоціативній таблиці лише за наявності відповідного ключа або вкладених ключів. 

 

Рисунок 3.13 – Функції для оновлення асоціативних таблиць 
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3.3 Тестування розроблених модулів 

 

 

Для тестування розроблених модулів програми транслятора з мови InfraDesc 

в мову Terraform при розробці використовувались юніт-тести. Суть юніт-тестів 

полягає у тестуванні кожних модулів і навіть частин модулів окремо, кожен тест не 

залежить один від одного. Також при розробці використовувався підхід TDD (Test-

Driven Development), при якому спочатку пишуться тести очікуваної 

функціональності, які видають помилки, а потім розроблюється сама 

функціональність під ці тести. 

Завдяки ітеративному підходу до написання тестів та розробки необхідної 

функціональності було досягнуто високих показників покриття вихідного коду 

тестами. Слід також зауважити, що кількість рядочків тестів навіть більша, ніж 

кількість рядочків коду самого транслятора. На рис. 3.14 показано результат 

виконання діагностики засобом Cloverage для виявлення відношення коду, 

покритого тестами, до загальної кількості написаного коду. 

З результатів діагностики тестування видно, що код всієї програми реалізації 

транслятора покритий тестами на 87%, що є досить високим показником. В 

ідеальному варіанті цей показник має сягати більше 95%, включаючи тестування 

логіки роботи з зовнішнім світом. Але така логіка тестується за допомогою 

інтеграційних тестів, а засіб Cloverage генерує звіти виходячи лише з результатів 

виконання юніт-тестів. Тож основний модуль завжди буде мати низькі показники 

покриття юніт-тестами, але це не означає, що модуль недостатньо протестований. 

Також слід зауважити, що 100% покриття тестами не гарантує коректної 

роботи розробленої програми, але при цьому досягнення такого результату 

тестування вимагає значних зусиль та витрат у часі. Тому покриття тестами в 

межах 80% вважається достатнім. 



58 

 

Рисунок 3.14 – Результат діагностики засобом Cloverage 

 

Тести для окремих модулів також розбито по окремим модулям для більш 

зручного тестування в процесі розробки. Сюди відносяться такі модулі: 

1) модуль тестування лексичного і синтаксичного аналізу; 

2) модуль тестування трансляції мови InfraDesc в мову Terraform; 

3) модуль тестування генерації коду мовою Terraform; 

4) модулі тестування трансформацій коду; 

5) модуль тестування таблиці символів. 

На рис. 3.15 показано взаємозвʼязки між модулями тестів та модулями, що 

тестуються. 

Для тестування коректності трансляції використовувався засіб Terraform. 

Транслятору на вхід давався файл з кодом мовою InfraDesc, а потім на результаті 

роботи виконувалась команда “terraform apply”, яка створювала ресурси хмарної 

інфраструктури з наданого опису. 
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Рисунок 3.15 – Взаємозвʼязки між модулями тестування і модулями 

транслятора 

 

Так як усі ресурси в результаті транслювання входять в перелік 

безкоштовних ресурсів провайдера AWS, тестування розгортання і роботи ресурсів 

не вимагає ніяких додаткових коштів. 

Для прикладу тестування коректності роботи транслятора далі наведено 

результат роботи цього транслятора на описі базової інфраструктури, показаної на 

рис. 1.1. Спочатку створюється вхідний файл опису інфраструктури мовою In-

fraDesc, який передається на вхід транслятора (рис. 3.16). 

 

 

Рисунок 3.16 – Файл з описом базової інфраструктури мовою InfraDesc  

 

Після генерації вихідного коду мовою Terraform необхідно ініціалізувати 

засіб Terraform в директорії, яка була створена транслятором. Для цього 
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виконується команда “terraform init”. На рис. 3.17 показано результат виконання 

цієї команди після виконання трансляції. 

 

 

Рисунок 3.17 – Результат виконання команди “terraform init” 

 

Далі, для перевірки синтаксичної і семантичної коректності згенерованого 

опису мовою Terraform, у командному рядку виконується команда “terraform plan”. 

Ця команда вичерпний список усіх ресурсів, які будуть створені в хмарі, а також 

їхніх атрибутів і взаємозвʼязків. На рис. 3.18 показано частину результату 

виконання цієї команди на згенерованому коді мовою Terraform. 

Для завершення тестування виконується команда “terraform apply”, яка 

розпочинає розгортання ресурсів у хмарі. На рис. 3.19 показано результат 

виконання цієї команди. 

Після завершення процесу можна побачити створені ресурси за допомогою 

веб-засобу провайдера AWS (рис. 3.20). 
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Рисунок 3.18 – Частина результату виконання команди “terraform plan” 

 

 

Рисунок 3.19 – Результат виконання команди “terraform apply” 

 

 

Рисунок 3.20 – Перегляд створених ресурсів у веб-засобі провайдера AWS 
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Висновки до розділу 

 

 

Було розроблено транслятор з мови InfraDesc у мову Terraform для ресурсів 

провайдера AWS. В межах магістерської дисертації реалізовано модулі 

трансформацій коду для коректної трансляції базового прикладу (рис. 1.1). 

Мовою розробки було обрано мову Clojure через її стислість та виразність, 

яка досягається функціональною парадигмою та підтримкою імутабельності даних. 

Була протестована коректність роботи як окремих модулів розробленого 

транслятора, так і всього транслятора в цілому. Було підтверджено можливість 

генерації коректного опису ресурсів хмарної інфраструктури мовою Terraform і 

подальшого розгортання ресурсів у хмарі за цим описом. 

Напрямки для подальшого розвитку включають в себе розробку нових 

трансформацій для підтримки більшої кількості прикладів використання, а також 

реалізацію підтримки інших типів ресурсів в описі коду мовою InfraDesc.  
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4 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАПРОПОНОВАНОГО СПОСОБУ ОПИСУ І 

МОВИ TERRAFORM 

4.1 Порівняльний аналіз розмірів опису мовами InfraDesc та Terraform 

 

 

В цьому підрозділі наведено порівняння вхідного опису мовою InfraDesc та 

вихідного опису мовою Terraform за такими критеріями, як розмір коду, кількість 

явно визначених взаємозвʼязків та кількість ресурсів. 

 

 

4.1.1 Приклади трансляції описів мовою InfraDesc в мову Terraform 

 

 

На рис. 4.1 показано опис віртуальної приватної хмари (VPC) мовою In-

fraDesc та результат його трансляції у мову Terraform. 

 

 

Рисунок 4.1 – Приклад опису VPC 

 

В результаті трансляції, 3 рядки та 1 ресурс мовою InfraDesc були 

зтрансльовані в 6 рядків та 1 ресурс мовою Terraform. Також було автоматично 

згенеровано блок IP-адрес для VPC. 

На рис. 4.2 показано опис VPC з визначеним блоком IP-адрес та однією 

підмережею зі скороченою ініціалізацією. 
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Рисунок 4.2 – Приклад опису підмережі зі скороченою ініціалізацією 

 

В результаті трансляції, 5 рядків та 2 ресурси мовою InfraDesc були 

зтрансльовані в 11 рядків та 2 ресурси мовою Terraform. Також було автоматично 

встановлено звʼязок між підмережею та VPC. 

На рис. 4.3 показано опис VPC з визначеним блоком IP-адрес та однією 

підмережею. 

 

 

Рисунок 4.3 – Приклад опису підмережі без ініціалізації 

 

В результаті трансляції, 5 рядків та 2 ресурси мовою InfraDesc були 

зтрансльовані в 11 рядків та 2 ресурсіи мовою Terraform. Було автоматично 

згенеровано блок IP-адрес для підмережі, враховуючи блок IP-адрес VPC, а також 

встановлено звʼязок між підмережею та VPC. 
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На рис. 4.4 показано опис VPC та вкладеної підмережі без жодних визначених 

блоків IP-адрес. 

 

Рисунок 4.4 – Приклад опису VPC та підмережі без ініціалізації 

 

В результаті трансляції, 4 рядки та 2 ресурси мовою InfraDesc були 

зтрансльовані в 11 рядків та 2 ресурси мовою Terraform. Було автоматично 

згенеровано блоки IP-адрес для VPC та підмережі, а також встановлено звʼязок між 

підмережею та VPC. 

На рис. 4.5 показано опис VPC з двома підмережами без визначених блоків 

IP-адрес. 

 

Рисунок 4.5 – Приклад опису декількох підмереж без ініціалізації 
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В результаті трансляції, 6 рядків та 3 ресурси мовою InfraDesc були 

зтрансльовані в 16 рядків та 3 ресурси мовою Terraform. Було згенеровано різні 

блоки IP-адрес та різні зони доступності для наявних підмереж, а також звʼязки між 

підмережами та VPC. 

На рис. 4.6 показано опис VPC з двома підмережами, в однієї з яких 

визначено блок IP-адрес. 

 

 

Рисунок 4.6 – Приклад опису декількох підмереж з частковою ініціалізацією 

 

В результаті трансляції, 6 рядків та 3 ресурси мовою InfraDesc були 

зтрансльовані в 16 рядків та 3 ресурси мовою Terraform. Було згенеровано блок IP-

адрес для другої підмережі з врахуванням блоку IP-адрес першої. 

На рис. 4.7 показано опис VPC з однією підмережею, в якій розміщено 

віртуальний сервер з визначеним типом та операційною системою. Частина опису 

мовою Terraform була вилучена для більш зручного порівняння. 
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Рисунок 4.7 – Приклад опису віртуальної машини 

 

В результаті трансляції, 10 рядків та 3 ресурси мовою InfraDesc були 

зтрансльовані в 23 рядки та 3 ресурси мовою Terraform. Окрім іншого, було 

автоматично встановлено звʼязок між підмережею та VPC і між віртуальним 

сервером та підмережею. 

На рис. 4.8 показано опис VPC з однією підмережею, в якій розміщено 

віртуальний сервер з визначеним типом, операційною системою та мережевими 

налаштуваннями у вигляді дозволу усього вихідного трафіку. Частина опису 

мовою Terraform була вилучена для більш зручного порівняння. 

В результаті трансляції, 13 рядків та 3 ресурси мовою InfraDesc були 

зтрансльовані в 61 рядок та 9 ресурсів мовою Terraform. Окрім іншого, було 

автоматично згенеровано опис мережевого інтерфейсу для віртуального серверу, а 

також безпекової групи з дозволеним вхідним трафіком. Також, для доступу до 

мережі Інтернет було згенеровано публічну IP-адресу, мережевий маршрутизатор 

та таблицю маршрутизації з відповідними налаштуваннями та взаємозвʼязками. 
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Рисунок 4.8 – Приклад опису мережевих правил віртуальної машини 

 

На рис. 4.9 показано опис VPC з однією підмережею, в якій розміщено 

віртуальний сервер з визначеним типом, операційною системою та мережевими 

налаштуваннями з декількома правилами для вхідного трафіку і одним правилом 

для вихідного. Частина опису мовою Terraform була вилучена для більш зручного 

порівняння. 

В результаті трансляції, 14 рядків та 3 ресурси мовою InfraDesc були 

зтрансльовані в 67 рядків та 9 ресурсів мовою Terraform. Окрім іншого, було 

згенеровано додаткові вхідні та вихідні мережеві правила у безпековій групі 

віртуальної машини. 
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Рисунок 4.9 – Приклад опису декількох мережевих правил 

 

На рис. 4.10 показано опис VPC з двома підмережами та віртуальним 

сервером з визначеним типом, операційною системою та налаштуваннями 

автоматичного масштабування, які створюють екземпляри у визначених 

підмережах. Частина опису мовою Terraform була вилучена для більш зручного 

порівняння. 

 

Рисунок 4.10 – Приклад опису автоматичного масштабування 
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 В результаті трансляції, 17 рядків та 3 ресурси мовою InfraDesc були 

зтрансльовані в 84 рядки та 12 ресурсів мовою Terraform. Окрім іншого, було 

згенеровано ресурси для налаштування автоматичного масштабування, а для 

коректного доступу до мережі було згенеровано розподілювач навантаження та 

мережевий маршрутизатор. Для доступу до самих екземплярів необхідні додаткові 

мережеві налаштування, описані на рис. 4.9. Також було згенеровано усі необхідні 

звʼязки між ресурсами для їхнього коректного функціонування. 

На рис. 4.11 показано опис VPC з однією підмережею та віртуальним 

сервером з подібними налаштуваннями до попереднього прикладу, однак замість 

посилання на існуючу підмережу було використано блок IP-адрес. Частина опису 

мовою Terraform була вилучена для більш зручного порівняння. 

 

 

Рис. 4.11 – Приклад опису підмереж в налаштуваннях автоматичного 

масштабування 

 

В результаті трансляції, 17 рядків та 3 ресурси мовою InfraDesc були 

зтрансльовані в 84 рядки та 12 ресурсів мовою Terraform. Окрім іншого, було 

згенеровано нову підмережу з блоком IP-адрес, визначеним в налаштуваннях 
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автоматичного масштабування віртуального сервера. Таким чином, замість опису 

окремих підмереж для групи автоматичного масштабування користувач може лише 

описувати блоки IP-адрес, в яких необхідно створювати додаткові екземпляри 

віртуального сервера. 

На рис. 4.12 показано опис VPC з двома підмережами та віртуальним 

сервером з визначеним типом, операційною системою, налаштуваннями 

автоматичного масштабування та мережевими налаштуваннями. Частина опису 

мовою Terraform була вилучена для більш зручного порівняння. 

 

 

Рисунок 4.12 – Приклад опису мережевих правил для групи автоматичного 

масштабування 

 

В результаті трансляції, 21 рядок та 3 ресурси мовою InfraDesc були 

зтрансльовані в 106 рядків та 12 ресурсів мовою Terraform. Окрім іншого, було 

згенеровано безпекові групи для віртуальних серверів та розподілювача 

навантаження з відповідними налаштуваннями, а також встановлено відповідні 

звʼязки між ресурсами. 
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4.1.2 Загальні результати порівняльного аналізу 

 

 

На рис. 4.13 та 4.14 показано діаграми, у яких порівнюються кількість рядків 

в описах мовою InfraDesc до кількості рядків ідентичних описів мовою Terraform, 

а також кількість описаних ресурсів мовою InfraDesc та згенерованих ресурсів 

мовою Terraform. 

 

 

Рисунок 4.13 – Діаграма порівняння кількості рядків описів мовами InfraDesc та 

Terraform 

 

 Можна побачити, що кількість рядків опису мовою Terraform значно 

збільшується при невеликому збільшенні кількості рядків мовою InfraDesc. Це 

пояснюється тим, що чим більше ресурсів необхідно описати, тим більше їхніх 

параметрів і взаємозв’язків необхідно визначити. В описі мовою Terraform усі такі 
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деталі необхідно прописувати явно. В той же час мова InfraDesc дозволяє уникнути 

опису шаблонних параметрів ресурсів і навіть самих ресурсів (таких як, наприклад, 

таблиця маршрутизації) завдяки своїй високорівневості. 

 

 

Рисунок 4.14 – Діаграма порівняння кількості ресурсів в описах мовами InfraDesc 

та Terraform 

 

Можна побачити, що кількість ресурсів в описі мовою Terraform починає 

зростати при описі більш комплексних інфраструктур в той час, як кількість рядків 

запропонованим способом залишається приблизно однаковою. 

З проведеного порівняльного аналізу і наведених діаграм можна побачити, 

що розроблена мова InfraDesc вимагає опису меншої кількості рядків та ресурсів 

для створення бажаної хмарної інфраструктури. Це зменшує час опису 

інфраструктури, зменшує вхідний поріг користувачів через меншу кількість 

ресурсів, які треба описувати, а також виключає помилки в описах взаємозвʼязків 

великої кількості ресурсів через їхню автоматичну генерацію. 
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4.2 Опитування програмістів 

 

 

Для підтвердження заявлених переваг використання розробленої мови In-

fraDesc над використанням мови Terraform для опису ресурсів хмарної 

інфраструктури було проведено опитування серед програмістів різного рівня знань 

хмарних технологій. Програмістам пропонувалось описати комплексну хмарну 

інфраструктуру, представлену на рис. 2.2, обома способами, замірюючи час, 

витрачений на власне опис. Порівняння затраченого часу на опис у вигляді 

діаграми представлено на рис. 4.15. 

 

Рисунок 4.15 – Діаграма порівняння затраченого часу на опис комплексної 

інфраструктури обома способами 

 

З наведеної діаграми можна зробити висновки про те, що чим меншим рівнем 

знань хмарних технологій володіє програміст, тим більше часу він витрачає на 

низькорівневий опис ресурсів мовою Terraform. Проте час, затрачений на опис 
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ресурсів мовою InfraDesc, майже не зростає. Це можна пояснити як наслідок 

використання високорівневих абстракцій, з якими людям, мало знайомим з 

хмарними технологіями, значно легше працювати. 

Також було проведено аналіз зроблених помилок в описі ресурсів хмарної 

інфраструктури обома способами. Результат порівняння представлений у вигляді 

діаграми на рис. 4.16. 

 

 

Рисунок 4.16 – Діаграма порівняння кількості помилок в описі комплексної 

інфраструктури обома способами 

 

З наведеної діаграми можна зробити висновки про те, що ситуація з кількістю 

зроблених помилок схожа до ситуації з затраченим часом на опис. Що меншим 

рівнем знань хмарних технологій володіє програміст, то більша кількість помилок 

допускається при низькорівневому описі ресурсів мовою Terraform. Це можна 

пояснити кількістю ресурсів, які необхідно описати, а також кількістю параметрів, 

які в них необхідно визначити. Водночас кількість допущених помилок при 

високорівневому описі ресурсів мовою InfraDesc майже не змінюється. Це можна 
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пояснити меншою кількістю ресурсів та їхніх параметрів, які необхідно описувати, 

а також вкладеність описаних ресурсів, яка легше сприймається для визначення 

їхніх взаємозвʼязків та ієрархії. 

 

 

Висновки до розділу 

 

 

Було проведено порівняльний аналіз опису ресурсів хмарної інфраструктури 

мовою Terraform та розробленою мовою InfraDesc. З отриманих результатів можна 

зробити висновки про те, що використання мови InfraDesc спрощує та прискорює 

процес опису хмарної інфраструктури та зменшує кількість логічних помилок в 

описі. Це було досягнуто використанням високорівневих абстракцій для 

представлення ресурсів, що зменшує загальну кількість ресурсів, які треба описати, 

а також вимоги до технічних знань користувача. 

Також можна помітити, що зі збільшенням кількості ресурсів у 

інфраструктурі різниця в розмірі вихідного коду опису суттєво зростає. Такий 

результат досягається автоматичною генерацією шаблонного коду мовою Ter-

raform, у якому від більшої кількості ресурсів зʼявляється більше явно визначених 

взаємозвʼязків та спеціальних ресурсів, які слугують лише для “звʼязування” інших 

ресурсів. 

Хоч мала кількість опитаних не може повністю розкрити питання, навіть 

початкові результати вже демонструють суттєву різницю між способом опису 

мовою Terraform та запропонованим способом мовою InfraDesc. Можна 

припустити, що зі збільшенням кількості опитуваних вирівняються середні 

показники швидкості опису та кількості помилок, але суттєва різниця між обома 

способами опису залишиться.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

Запропоновано новий спосіб опису хмарної інфраструктури, який 

відрізняється від існуючих більш високим та наближеним до користувача рівнем 

опису ресурсів хмарної інфраструктури з генерацією скриптів мовою Terraform для 

провайдера AWS і дозволяє спростити процес опису та знизити вимоги до 

кваліфікації розробника. Для прикладу було обрано базові налаштування та 

створення однієї віртуальної машини всередині публічної підмережі. Шляхом 

порівняння нового способу опису з вже існуючими на конкретному прикладі було 

підтверджено актуальність теми розробки магістерської дисертації. Наведено опис 

основних відмінностей між цими способами, а також показана більша стислість та 

більш високий рівень опису запропонованого способу. 

У реальних комп’ютерно-мережевих інфраструктурах для ефективного 

використання створених ресурсів необхідно визначити різні ресурси на детальному 

рівні, наприклад: публічна IP-адреса для віртуальної машини, таблиця 

маршрутизації та її правильне налаштування в підмережі, перетворювачі адрес та 

інше. Описуючи це все мовою Terraform, розробнику необхідно детально розуміти 

усі принципи опису та використання цих ресурсів. Використання запропонованого 

способу опису дозволяє велику кількість деталей опису згенерувати автоматично, 

що усуне всі технічні помилки, які роблять розробники при детальному описі, 

збереже час розробника, який він мав би витратити на детальне вивчення 

синтаксису і структури описаних ресурсів, а також понизити рівень кваліфікації 

розробника до рівня користувача. 

Завдяки використанню запропонованого способу опису у вигляді мови In-

fraDesc досягнуто зменшення кількості рядків для опису інфраструктури в 

порівнянні з цільовою мовою трансляції Terraform. Показано, що зі збільшенням 

кількості ресурсів в інфраструктурі, різниця в розмірах описів мовами InfraDesc та 

Terraform суттєво зростає. Найбільша різниця кількості рядків коду опису, що була 
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наведена у прикладах у розділі 3, сягає 85 рядків (21 рядок мовою InfraDesc проти 

106 рядків мовою Terraform). 

Проведене опитування серед програмістів показує суттєве зменшення таких 

показників використання мови InfraDesc як час опису інфраструктури та кількість 

помилок в порівнянні з мовою Terraform. Згідно з отриманими даними опитування, 

опис мовою InfraDesc займає щонайменше вдвічі менше часу, ніж опис тієї ж 

інфраструктури мовою Terraform. 

Одним з можливих шляхів подальшого розвитку запропонованого способу 

може бути визначення оптимальних налаштувань інфраструктури за такими 

параметрами як ціна, розмір віртуальних машин, швидкість створення 

інфраструктури та інші. Також запропонований спосіб можна розширити на 

використання для більш ніж одного провайдера хмарних послуг. 
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