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УДК 004:37
ХМАРНІ СЕРВІСИ В ОСВІТІ
Ткач Віталій Анатолійович,
завідувач лабораторією інформаційних технологій навчання,
Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради
„Академія неперервної освіти”,
м.Біла Церква, Україна
Концепція хмарних обчислень стала результатом еволюційного розвитку
інформаційних технологій за останні роки, оскільки вся існуюча система освіти
піддається активному реформуванню в наші дні. Перспективним напрямом
використання в навчальному процесі саме і стала інформаційна технологія, яка
дістала назву хмарні обчислення.
Результати досліджень різних країн суттєво вплинули на становлення та
розвиток сучасних інформаційних технологій навчання. За оцінками аналітиків
Гартнер груп хмарні обчислення вважаються найбільш перспективною
стратегічною технологією майбутнього, прогнозується міграція більшої
частини інформаційних технологій в хмари протягом найближчих 5-7 років.
В університетах США функціонують віртуальні обчислювальні
лабораторії (VCL, virtual computing lab), які створюються в хмарах для
обслуговування навчального та дослідницького процесів. В Південній Кореї
запущена програма заміни паперових підручників для середньої школи на
електронні, які зберігаються в хмарі і доступні з будь-якого пристрою, який
може бути під’єднаний до Інтернету. Переважна більшість навчальних закладів
лише починає частково впроваджувати хмарні технології в навчальний процес.
Для навчальних закладів все більшого значення набуває інформаційне
наповнення та функціональність систем управління віртуальним навчальним
середовищем. І тому, варто звернути увагу на нову модель інформаційного
середовища: сервіси «Google Apps для навчальних закладів» та «Microsoft
Live@edu», що включають в себе широкий набір інструментів, які можна
налаштувати згідно потреб користувача. Дані системи розміщуються в так
званій «обчислювальній хмарі» або просто «хмарі».
Обчислювальна хмара – це мережа, що складається з численної кількості
серверів, розподілених в дата-центрах усього світу, де зберігаються безліч
копій. За допомогою такої масштабної розподіленої системи здійснюється
швидке опрацювання пошукових запитів, а система є надзвичайно
відмовостійка. Система побудована так, що після закінчення тривалого періоду
при потребі можна провести заміну окремих серверів без зниження загальної
продуктивності системи. Google, Microsoft, Amazon, IBM, HP, CISCO, NEC та
інші, мають високошвидкісні розподілені комп’ютерні мережі та забезпечують
загальнодоступність інформаційних ресурсів.
Хмара може означати як програмне забезпечення, так і інфраструктуру.
Незалежно від того, є сервіс програмним чи апаратним, необхідно мати
критерій, для допомоги визначення, чи є даний сервіс хмарним.
Його можна сформулювати так: якщо для доступу до інформаційних
матеріалів за допомогою даного сервісу можна зайти в будь-яку бібліотеку чи
Інтернет-клуб, скористатися будь-яким комп’ютером, при цьому не ставлячи
ніяких особливих вимог до операційної системи та браузера, тоді даний сервіс є
хмарним.
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Виділимо три умови, за якими визначатимемо, чи є сервіс хмарним.
1. Сервіс доступний через Web-браузер або за допомогою спеціального
інтерфейсу прикладної програми для доступу до Web-сервісів;
2. Для користування сервісом не потрібно жодних матеріальних затрат;
3. В разі використання додаткового програмного забезпечення
оплачується тільки той час, протягом якого використовувалось програмне
забезпечення.
Сервіси хмарних обчислень – це різноманітні прикладні програмні засоби,
розміщені в хмарі і доступні через Web-браузер. Зберігання в хмарі не тільки
даних, але і програм, змінює обчислювальну парадигму в бік традиційної
клієнт-серверної моделі, адже на стороні користувача зберігається мінімальна
функціональність. Таким чином, оновлення програмного забезпечення,
перевірка на віруси та інше обслуговування покладається на провайдера
хмарного сервісу. А загальний доступ, управління версіями, спільне
редагування стають набагато простішими, ніж у разі розміщення програм і
даних на комп’ютерах користувачів. Це дозволяє розробникам постачати
програмні засоби на зручних для них платформах, хоча необхідно
переконатися, що програмні засоби придатні до використання при роботі з
різними браузерами.
З точки зору досконалості технології, програмне забезпечення в хмарах
розвинуте значно краще, ніж апаратна складова.
Особливу увагу звернемо на програмне забезпечення як послугу (SaaS,
Software as a Servise), що позначає програмну складову у хмарі.
Більшість систем SaaS є хмарними системами. Для користувачів системи
SaaS не важливо, де встановлене програмне забезпечення, яка операційна
система при цьому використовується та якою мовою воно описане. Головне –
відсутня необхідність встановлювати додаткове програмне забезпечення.
Таким чином, хмарні сервіси освіти за допомогою інформаційнокомунікаційних технологій та інформаційних ресурсів досконаліші, ніж
традиційні. Йдеться про кращу якість інструментів для генерації
користувацького контенту і інтеграції з соціальними мережами, персоналізацію.
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