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ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ ПРИ ЇХ ЗБЕРІГАННІ В «ХМАРАХ» 
 

Стаття присвячена проблемі забезпечення надійності зберігання даних користувачів на віддалених серверах на 

основі хмарних технологій за рахунок резервування інформації та її відновлення при втраті.   

 Формування резервних блоків пропонується здійснювати на основі лінійних перетворень, що дозволяє спростити 

та прискорити процес реконструювання втрачених даних. Для підвищення ефективності запропоновані та 

досліджені математичні моделі, які дозволяють використовувати мінімальну кількість резервних блоків для 

відновлення фіксованої кількості втрачених інформаційних блоків. Сформульовані умови гарантування відновлення 

всіх інформаційних блоків, за умови, що загальна кількість втрачених блоків не перевищує трьох.  

Розроблено організацію резервування даних із використанням лінійних перетворень за допомогою мінімальної 

кількості резервних блоків за умови, що кількість втрачених блоків (основних і резервних) не перевищує трьох.  

Результати досліджень можуть бути використані  для підвищення надійності довготривалого зберігання даних 

користувачів в хмарних сховищах. 

Ключові слова: «хмари», віддалені носії, відновлення блоків даних, лінійні перетворення, резервування даних. 

 

Постановка проблеми. Поява хмарних техно-

логій докорінно змінила способи довготрива-

лого зберігання і розповсюдження інформації. 

Зростаючу кількість користувачів зумовлю-

ють ряд переваг, таких як раціональне та ефек-

тивне використання ресурсів, гнучке конфігуру-

вання системи та швидка зміна налаштувань за 

необхідності, незважаючи на ряд недоліків: 

залежність від швидкості Інтернету, відкритість 

даних стороннім користувачам, низька 

оперативність доступу до даних. 

Надійність є невід’ємним елементом 

збереження даних на віддалених носіях. Так, 

постійно удосконалюються методи та способи 

для забезпечення високої надійності при 

використанні віддалених сервісів. Проте 

необхідно врахувати можливість пошкодження 

інформації внаслідок атак зловмисників, 

фізичного руйнування серверів за природних, 

політичних чи військових катаклізмів. 

Для підвищення надійності інформацію 

розбивають на частини та зберігають на різних 

віддалених носіях. Відновлення втраченої 

інформації відбувається за рахунок 

неушкоджених частин даних. Одним із 

методів, за рахунок якого можливе 

відновлення, є резервування. Ефективність 

резервування досягається балансом між 

надійністю збереження даних, швидкістю їх 

відновлення та об’ємом резервної інформації. 

Таким чином, задача підвищення 

ефективності відновлення втраченої 

інформації, що зберігається на віддалених 

носіях, та створення методу резервування 

даних, що відповідають сучасним вимогам, є 

актуальною з сучасним розвитком хмарних 

технологій та за поширеного використання 

сервісів віддаленого збереження інформації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

З появою хмарних технологій віддаленого 

зберігання даних користувачів активно і 

широким фронтом почались дослідження 

найбільш ефективної організації резервування 

інформації. На практиці широкого поширення 

набули технології дублювання та резервування 

даних реалізовані в рамках сімейства систем 

RAID. Реалізоване в рамках RAID-1 та RAID-2 

індивідуальне та групове дублювання даних 

потребує значних об’ємів пам'яті та не 

гарантує можливості відновлення даних при 

втраті навіть двох блоків (за умови, що вони 

дублюють одне одне) [1].     
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Резервування передбачає формування 

надлишкових блоків шляхом функціональних 

перетворень над інформаційними блоками. Ці 

перетворення термінологічно можна розділити 

на корегуючі та відновлюючі коди.  Класичні 

корегуючі коди, такі, як коди Хемінга, Ріда-

Соломона передбачають дві реалізацію двох 

функцій: локалізацію втраченої інформації та 

її відновлення. Модифіковані коди Каучі–Ріда-

Соломона, застосовуються для відновлення 

втрачених даних в системі RAID-6 [1].   

Проте застосування корегуючих кодів для 

відновлення блоків даних при їх рознесеному 

зберіганні малоефективне в силу того, що в 

більшості випадків втрати блоків їх 

локалізація може бути виконана значно 

простіше. Тому, більш ефективним є 

використання спеціалізованих відновлюючих 

(erasure) кодів. Створені до теперішнього часу 

рішення, в основному, відрізняються 

акцентуванням на різних чинниках 

ефективності резервування [2]. 

Зокрема, найчастіше в якості домінуючого 

критерію ефективності виступає об’єм 

резервної інформації, яка використовується 

для відновлення. Відповідні рішення 

запропоновані в роботах [2, 3].  Проте, 

використання  MDS-кодів суттєво ускладнює 

процедуру відновлення і, відповідно, має 

наслідком її сповільнення. Це обмежує сферу 

ефективного застосування таких рішень 

відновленням 1-2 блоків. Більш ефективним є 

використання для формування резервних 

блоків лінійних перетворень, які значно 

простіше. У роботах [4, 5] запропоновані 

методи, основані на лінійних перетвореннях, 

які дозволяють прискорити процес 

відновлення за рахунок формування 

діагональних сум рознесених блоків даних.  

Недоліком подібних рішень є потреба в 

значному числі резервних блоків. Крім того, 

рішення [4, 5] ефективні лише за умови 

рознесеного зберігання не менше сотні блоків.  

Для виключення вказаних недоліків 

потрібно розробити схему резервування, яка б 

поєднувала використання лінійних перетворень 

з мінімізацією кількості резервних блоків при 

заданих обмеженнях на кількість втрачених блоків.  

Мета досліджень полягає в підвищенні 

ефективності відновлення даних за рахунок 

використання мінімальної кількості резервних 

блоків, яка гарантує реконструкцію втрачених 

даних при заданих обмеженнях на число 

втрачених блоків при застосуванні лінійних 

перетворень, які забезпечують високу 

швидкодію та простоту реалізації.    

Метод  формування резервних блоків та 

відновлення втрачених інформаційних блоків 

У рамках досягнення поставленої мети 

досліджується така модель збереження 

інформації на віддалених носіях. Користувач 

зберігає на віддалених серверах n 

інформаційних блоків B1, B2,..,Bn. Для 

гарантованого відновлення їх при втраті 

формується m резервних блоків R1, R2, …, Rm у 

вигляді лінійних перетворень над 

інформаційними блоками: 
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де l,j{0,1} – бінарні коефіцієнти матриці 

, яка визначає порядок формування 

резервних блоків даних: 
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Для гарантування можливості відновлення 

всіх інформаційних блоків за умови втрати не 

більше трьох від загального числа q=m+n 

блоків потрібно виконання наступних умов: 

1) Кожен стовпець матриці  має містити не 

менше 3-х одиниць, що гарантує відновлення 

одного інформаційного блоку в ситуації, коли 

крім нього втрачено два резервних.  

2) Хемінгова відстань між будь-якими 

двома стовпцями матриці  має бути не менше 

двох, що гарантує відновлення пари 

інформаційних блоків за умови, що втрачено 

один із резервних блоків. Іншими словами, 

після втрати одного резервного блоку всі 

стовпці матриці  мають бути різними.  

3) Матриця  утворена будь-якими трьома 

стовпцями матриці  має містити в собі 

ортогональну квадратну підматрицю , що 

визначає можливість представлення будь-яких 

трьох інформаційних блоків у вигляді лінійної 

комбінації інших інформаційних та резервних 

блоків, тим самим гарантуючи  відновлення будь-

яких трьох втрачених інформаційних блоків. 

В роботі [4] доведено, що мінімальна 

кількість m резервних блоків, необхідна для 
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того, щоб виконувалися наведені умови, 

визначається формулою: 

  2)1(log2  nm .                          (1) 

Бінарна матриця , що має три стовпці і 

три рядки, є ортогональною, якщо сума за 

модулем 2 будь-якої підмножини її рядків не 

дорівнює  нулю. 

З цього визначення прямо випливає, що всі 

рядки ортогональної матриці  різні і серед 

них нема таких, що складаються з нулів.  

Матриця , що складається з m рядків та 

трьох стовпців може бути представлена у 

вигляді: 
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Якщо позначити через i трійку бітів <i1, 

i2, i3>, i{1,2,…,m}, перший з яких дорівнює 

одиниці, якщо різняться перша та друга 

компоненти i–то рядка матриці :i1=i1  i2, 

другий з яких приймає одиничне значення за 

умови, що відрізняються друга та третя 

компоненти i–то рядка: i2=i2  i3, 

аналогічно третій біт i дорівнює сумі за 

модем два першої та третьої компонентів i–то 

рядка матриці : i3=i3  i3, то очевидно, що 

можливими трійками можуть бути лише 

чотирьох типів: <1,1,0>,<1,0,1>,<0,1,1> та 

<0,0,0>. Якщо позначити через  кількість в 

матриці  трійок першого типу, через  - 

кількість в цій матриці трійок другого типу, 

через   та  – число в матриці  трійок 

третього та четвертого типів, то з умови 2 

слідує, що : 
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Мінімальне значення ,  та  досягається 

за умови: 
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Система (3) може бути однозначно вирішена 

з такими значеннями: =1, =1, =1. Це означає, 

що матриці  є точно не менше 3-х різних 

рядків, причому, оскільки =1 точно є один з 

рядків {0,1,0}, {1,0,1}, оскільки =1, то має 

точно бути один із рядів {0,1,1}, {1,0,0}, 

аналогічно, при =1 в матриці  має бути один із 

рядків виду {0,0,1}, {1,1,0}. Множина цих 

гарантовано різних трьох рядків матриці  може 

бути позначена як . Тільки в  одному із восьми 

варіантів вибору трійок в множині  вони не 

утворюють ортогональну матрицю , а саме: 

якщо множина  складається з рядків: {1,1,0}, 

{1,1,0}, {0,1,1}. Таким чином, ймовірність рр 

того, що три різних рядки матриці  утворюють 

ортогональну систему складає 1/8.   

В цьому варіанті для того, щоб існувала 

підматриця  потрібно, щоб хоча б один рядок 

матриці крім тих, які належать множині , 

містив непарну кількість одиниць. Дійсно, 

будь-який рядок, що містить непарну кількість 

одиниць вкупі з двома рядками множини  

завжди утворюють ортогональну матрицю . 

Наприклад, якщо в матриці  є рядок {1,1,1}, 

то він разом з рядками {1,1,0}, {1,1,0} утворює 

ортогональну матрицю . Якщо в матриці  є 

рядок {0,0,1}, то він разом з рядками {1,1,0}, 

{0,1,1} утворює ортогональну матрицю . 

Тому, в ситуації, коли множина  складається 

з рядків: {1,1,0}, {1,1,0}, {0,1,1} наявність в 

матриці  ортогональної підматриці  

визначається тим, чи є в матриці  рядки з 

непарною кількістю одиниць в них. При 

цьому, можна вважати, що ймовірність того, 

що рядок матриці  містить непарну кількість 

одиниць становить 0,5.  

Таким чином, ймовірність p3 того, що в 

матриці  є ортогональна квадратна 

підматриця , яка гарантує можливість 

відновлення трьох втрачених інформаційних 

блоків, номери яких співпадають з номерами 

стовпців матриці , котрі складають матрицю 

 визначається формулою:  

mmppp
2

1
1

2

1
1
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.                     (4) 

Вважаючи, що формування матриць  

здійснюється шляхом вибору всіх можливих 

трійок стовпців матриці , причому число 

варіантів такого вибору становить C3
n 

ймовірність p того, що всі підматриці , 

утворені з матриці  містять в собі ортогональну 

квадратну підматрицю  або, що теж саме, 
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гарантується відновлення трьох інформаційних 

блоків за умови збереженості всіх резервних, 

визначається наступною формулою:  
33

)
2

1
1()1( 3

mm C

m

C
pp  .                  (5) 

Значення ймовірностей р3 та р 

розрахованих відповідно за формулами (4) і (5) 

для різної кількості n інформаційних блоків за 

умови використання мінімальної кількості m 

резервних блоків наведені в таблиці 1. В 

останньому стовпчику таблиці наведені 

відповідні значення  - середньої кількості 

проб для підбору матриці .  

 

n m C3
n p3 p  

7 5 35 0.03125 0.33 3.04 

12 6 220 0.01564 0.03 32 

15 6 455 0.01564 0.0001773 1294 

24 7 2024 0.000124 1.4610-6 685000 

31 7 4495 0.000124 1.2710-8 7.8107 

Таблиця 1. Значення ймовірностей р3 та р для різної кількості інформаційних блоків 
 

Матриця , яка при n=7 та m=5 гарантує 

відновлення всіх інформаційних блоків за 

умови втрати не більше трьох від загальної 

кількості має вид: 

1111001

1100010
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0110111

1011100

  

Наприклад, якщо втрачено перші три 

інформаційні блоки В1, В2 і В3, то цілком 

очевидно, що підматриця , утворена трьома 

першими стовпцями матриці  містить в собі 

ортогональну підматрицю , утворену 

першим, четвертим та п’ятим рядками: 

001

010

100

  

Відповідно, втрачені блоки відновлюються 

у вигляді: 

В1 = R5  B4  B5  B6  B7, 

В2 = R4  B6  B7, 

В1 = R1  B4  B5  B7, 

Висновки та пропозиції. Результатом 

дослідження, направленого на підвищення 

ефективності відновлення даних, що зберігаються 

на віддалених серверах, стала розробка організації 

резервування з використанням лінійних перетворень 

при використання мінімальної кількості резервних 

блоків за умови, що кількість втрачених блоків 

(основних і резервних) не перевищує 3-х. 
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Лариса Дорошенко, Русанова О.В., Куц В.Ю. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ ПРИ ИХ ХРАНЕНИИ В «ОБЛАКАХ» 

Статья посвящена проблеме обеспечения надежности хранения данных пользователей на удаленных серверах на 

основе облачных технологий за счет резервирования информации и ее восстановление при потере. 

Формирование резервных блоков предлагается осуществлять на основе линейных преобразований, позволяет 

упростить и ускорить процесс реконструкции утраченных данных. Для повышения эффективности предложены и 

исследованы математические модели, которые позволяют использовать минимальное количество резервных 

блоков для восстановления фиксированного количества потерянных информационных блоков. Сформулированные 

условия обеспечения восстановления всех информационных блоков, при условии, что общее количество потерянных 

блоков не превышает трех. 

Разработано организацию резервирования данных с использованием линейных преобразований с помощью 

минимального количества резервных блоков при условии, что количество утраченных блоков не превышает трех. 

Результаты исследований могут быть использованы для повышения надежности хранения данных пользователей в 

облачных хранилищах. 

Ключевые слова: «облака», отдаленные носители, восстановление блоков данных, линейные преобразования, 

резервирования данных. 
 

Larysa Doroshenko, Rusanova O.V, Kuts V.Y. 

ORGANIZATION OF DATA RECOVERY WHEN STORING IT IN THE “CLOUDS” 

The article is devoted to the problem of ensuring the reliability of user data storage on remote servers based on cloud 

technologies by backing up information and recovering it in case of loss. 

The formation of backup blocks is proposed to be carried out on the basis of linear transformations, which simplifies and 

accelerates the process of reconstruction of lost data. To increase the efficiency  mathematical models are proposed and 

researched, which allow to use the minimum number of backup blocks to recover a fixed number of lost information blocks. 

The conditions for guaranteeing the recovery of all information blocks are formulated, provided that the total number of lost 

blocks does not exceed three. 

The organization of data redundancy with the use of linear transformations with the help of the minimum number of reserve 

blocks is developed, provided that the number of lost blocks (main and reserve) does not exceed three. 

The results of research can be used to increase the reliability of long-term storage of user data in cloud storage. 

Keywords: clouds, remote storage devices, data block recovery, linear transformations, data backup. 


