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Текст лекції
1.
Основні поняття електронного документообігу. Класифікація
систем управління документами.
Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у
вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа,
зокрема електронний цифровий підпис (ст.5 Закону України «Про електронні
документи та електронний документообіг»). Електронний цифровий підпис вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного
перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або
логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та
ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за
допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа
(ст.1 Закону України «Про електронний цифровий підпис»). Особистий ключ параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового
підпису, доступний тільки підписувачу (ст.1 Закону України «Про електронний
цифровий підпис»). Відкритий ключ - параметр криптографічного алгоритму
перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у

сфері використання електронного цифрового підпису» (ст.1 Закону України
«Про електронний цифровий підпис»). Засвідчення чинності відкритого ключа
здійснюється шляхом формування сертифіката відкритого ключа - документа,
що видається центром сертифікації ключів. 14 Законодавець визначає, що:
Сертифікат відкритого ключа (далі - сертифікат ключа) - документ, виданий
центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого
ключа підписувачу. Сертифікати ключів можуть розповсюджуватися в
електронній формі або у формі документа на папері та використовуватися для
ідентифікації особи підписувала» (ст.1 Закону України «Про електронний
цифровий підпис»). Посилений сертифікат відкритого ключа (далі - посилений
сертифікат ключа) - сертифікат ключа, який відповідає вимогам цього Закону,
виданий акредитованим центром сертифікації ключів, засвідчувальним
центром, центральним засвідчувальним органом (ст.1 Закону України «Про
електронний цифровий підпис»). Центр сертифікації ключів на добровільних
засадах може пройти акредитацію, за результатами якої отримати свідоцтво про
акредитацію та здобути право обслуговувати виключно посилені сертифікати
відкритих ключів. Нині функції центрального засвідчувального органу системи
електронного цифрового підпису виконує Державний департамент з питань
зв'язку та інформатизації, який діє у складі Міністерства транспорту та зв'язку
України.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про електронні документи та
електронний документообіг», електронний документообіг – сукупність
процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання,
зберігання, використання та знищення електронних документів, які
виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з
підтвердженням факту одержання таких документів.
Управління електронним документообігом відбувається організацією
руху документів між підрозділами підприємства або користувачів чи окремих
користувачів. При цьому, під рухом документів мається на увазі не їхнє фізичне
переміщення, а передача прав на їхнє застосування із повідомленням
конкретних користувачів і контролем за їхнім виконанням.
Системи управління особливими видами документів можна умовно
розділити на дві категорії. У першу категорію входять програмні засоби, що
орієнтовані на вузькопрофільне застосування і не мають засобів інтеграції з
іншими інформаційними системами. Подібні системи ще є на підприємствах, і,
в основному, вони представлені місцевими розробниками. Витрати на
підтримку інфраструктури таких систем настільки великі, що вони поступово
зживають себе. У другу категорію входять спеціалізовані PDM-системи,
призначені для управління виробничою інформацією і що мають засоби
інтеграції з іншими програмними системами. PDM-системи працюють вже і з
електронними образами складних об'єктів (наприклад, кораблів і машин).
Спеціальні модулі управління документообігом містяться у складі переважної
більшості корпоративних інформаційних систем (КІС). Проте можливості цих
модулів достатньо обмежені, оскільки практично неможливо створити
універсальну і повнофункціональну КІС. До того ж ціна західних КІС настільки

велика (сотні тисяч і мільйони доларів), що не кожне підприємство може
дозволити собі їх впровадження. Важливою властивістю універсальних систем
електронного документообігу (СЕД) є те, що вони надають можливість 20
комплексного вирішення великого числа завдань управління документами.
Крім того, їх впровадження може виявитися дешевшим і ефективнішим. В
більшості випадків СЕД мають шлюзи для роботи з програмним забезпеченням
групової роботи і, при необхідності, можуть використовувати наявні в ньому
поштові програми. Слід також відзначити, що в більшості СЕД реалізована
інтеграція з найбільш відомими КІС (зокрема, з SAP R/3, Baan, Oracle
Applications і ін.). Саме можливість інтеграції з різними додатками є однією з
характерних властивостей СЕД. Завдяки наявності цієї властивості, СЕД
можуть виступати як сполучна ланка між різними системами, що функціонують
на підприємстві, створюючи, тим самим, основу для організації всього
діловодства.

Системи автоматизації документообігу.
Програмні технології, запропоновані компаніями-розробниками:
1. WorkFlow;
2. DMS (Document Management System);
3. Groupware.
WorkFlow.
Ця концепція була запропонована близько 20-ти років тому. У ній весь
комплекс завдань автоматизації бізнесу розглядається як сукупність бізнеспроцесів. Інструменти, що надаються WorkFlow-системою, забезпечують
формування опису процесів, даних, а також містять засоби опису електронних
форм для обробки цих даних. Технологія WorkFlow забезпечує чітке виконання
процесу відповідно до його опису. Сервіси системи підтримують реалізацію
бізнес-процесів, формування і підготовку черг завдань користувачів до

обробки, автоматично забезпечують потрібну активність стадій процесу,
контроль своєчасності виконання етапів процесу і різні варіанти реакції на
проблеми, що виникають.
Забезпечуючи практично миттєву передачу робіт між учасниками бізнеспроцесу і маючи режим нагадування необхідних дій користувачам, система
WorkFlow може істотно впливати на швидкість реалізації бізнес-процесів,
продуктивність і якість праці співробітників.
Document Management System.
DMS-системи з'явилися досить давно і спочатку забезпечували нескладні
функції зберігання файлів документів (або електронних архівів документів). Їх
набір був приблизно таким: зберігання і доступ до файлів; швидкий перегляд
документів; розмежування прав доступу, ведення протоколу доступу та
контроль; відстеження історії обробки документів; управління версіями.
З часом вони стали розширюватися додатковими функціями, серед яких:
1. Ведення картотеки документів і інструменти швидкої розробки
електронних форм;
2. Підтримка довідників з інформацією для заповнення карток;
3. Опис процесу обробки документів (фіксованих маршрутів);
4. Навігація і організація подання облікової інформації про документи;
5. Вільна маршрутизація документів і підтримка персональних черг
користувачів;
6. Опис життєвого циклу обробки документа;
7. Управління процесом маршрутизації і засоби моніторингу процесів.
Наявність подібних засобів управління процесами контролю, руху і
обробки документів робить систему придатною для вирішення набагато
ширшого кола завдань, ніж лише ведення архіву документів. Саме
функціональність DMS-систем дозволяє додати в СЕД настільки необхідні
функції обробки слабоструктурованих даних.
GroupWare.
Дана концепція зародилася приблизно на початку 90-х років минулого
сторіччя. Її основною ідеєю було створення зручного середовища доступу до
різнорідної інформації та організація групової роботи з нею. Необхідно
зазначити, що термін GroupWare так і не отримав формального тлумачення. Як
приклад можна назвати такі різні системи, як Link Works і Lotus Notes. Свого
часу до GroupWare відносили і засоби організації дощок оголошень, і системи
календарного планування, і засоби взаємодії в реальному часі, організації
телеконференцій і групового простору для доступу до файлів документів і
багато чого іншого. Однак з появою таких продуктів, як Lotus Domino,
Exchange і Novell GroupWise, межі даної технології визначилися досить чітко.
На GroupWare-компонент покладають наступні завдання:
1. Створення баз даних групового доступу, в яких може зберігатися
різнорідна структурована і неструктурована (погано структурована)
інформація;
2. Уніфіковане клієнтське робоче місце, що забезпечує навігацію по всім
програмам, створеним в рамках системи;

3. Вбудовані засоби розробки електронних форм, які забезпечують доступ
до інформації в базах даних системи;
4. Засоби організації вигляду (View), що дозволяють створювати різні
візуальні подання даних, що зберігаються в БД, залежно від конкретних потреб
користувачів;
5. Вбудовані можливості маршрутизації електронних форм, інтеграція з
електронною поштою та засобами групового планування;
6.Широкі можливості управління гіперпосиланнями та їхнє використання
в додатках.
Наявність описаних функцій дозволила розробникам рішень створювати
найрізноманітніші програми на базі систем класу GroupWare. Ці програми, як
правило, мають уніфікований інтерфейс і засоби навігації, базуються на
загальному каталозі користувачів і утворюють загальну середу взаємодії
користувачів з інформацією. Важливу роль у розвитку GroupWare-систем
зіграла концепція універсальної поштової скриньки (Inbox), призначеної для
отримання у вигляді електронних форм різнорідної інформації (повідомлень
електронної пошти, факсів, запрошень, доручень, документів тощо), а також
засоби управління персональним розкладом.
«Megapolis. Документооборот» (www.softline.kiev.ua). Система є
комплексним програмним рішенням для створення систем управління
документами та автоматизації ділових процесів. Система має модулі,
орієнтовані на автоматизацію традиційних вітчизняних процесів діловодства та
контролю виконавської дисципліни, характеризується відкритістю, високим
рівнем розширення, адаптації і може використовуватись у різних структурах –
від комерційних компаній до органів державної влади. Система «Megapolis.
Документооборот» призначена для вирішення таких завдань: Таврійський
державний агротехнологічний університет 109 – забезпечення автоматизації
ділових процесів (workflow); – організація спільного інформаційного простору
для організації з розподіленою структурою; – автоматизація завдань
діловодства і контролю виконавської дисципліни - функцій підготовки проектів
документів, реєстрації, формування резолюцій, доведення документів до
виконавців, фіксація перебігу виконання, контроль виконання, автоматизація
функцій ведення паперового архіву; – організація роботи із зверненнями
громадян; – формування різних видів статистичної та аналітичної звітності.
Безпека в системах автоматизації документообігу.
Основні загрози для систем електронного документообігу можуть бути
класифіковані таким чином:  загроза цілісності – це пошкодження, знищення
або спотворення інформації, що може бути як ненавмисним у випадках
помилок і збоїв, так і зловмисним;  загроза конфіденційності – це будь-яке
порушення конфіденційності, в тому числі крадіжка, перехоплення інформації,
зміна маршрутів слідування і т. д.;  загроза працездатності системи – це
загроза, реалізація якої призводить до порушення або припинення роботи
системи, включаючи навмисні атаки, помилки користувачів, а також збої в
обладнанні і програмному забезпеченні;  неможливість доказу авторства – це

загроза, що виражається у тому, що якщо в документообігу не
використовується електронний цифровий підпис, то неможливо доказати, що
саме даний користувач створив даний документ (при цьому неможливо зробити
документообіг юридично значимим);  загроза доступності – це загроза, що
порушує можливість за допустимий час отримати потрібну інформацію
користувачам, що мають право доступу до неї.
Сьогодні основним і практично єдиним пропонованих на ринку рішенням
для забезпечення достовірності документа є електронно-цифрового підпису
(ЕЦП). Основний принцип роботи ЕЦП заснований на технологіях шифрування
з асиметричним ключем. Тобто ключі для шифрування і розшифровки даних
різні. Є «закритий» ключ, який дозволяє зашифрувати інформацію, і є
«відкритий» ключ, за допомогою якого можна цю інформацію розшифрувати,
але з його допомогою неможливо «зашифрувати» цю інформацію. Таким
чином, власник «підпису» повинен володіти «закритим» ключем і не допускати
його передачу іншим особам, а «відкритий» ключ може поширюватися
публічно для перевірки автентичності підпису, отриманого за допомогою
«закритого» ключа.
Для наочності ЕЦП можна представити як дані, отримані в результаті
спеціального криптографічного перетворення тексту електронного документа.
Воно здійснюється за допомогою так званого «закритого ключа »- унікальної
послідовності символів, відомої тільки відправнику електронного документа. Ці
«дані» передаються разом з текстом електронного документа його одержувачу,
який може перевірити ЕЦП, використовуючи так званий «відкритий ключ»
відправника – також унікальну, але загальнодоступну послідовність символів,
однозначно пов'язану з «закритим ключем» відправника. Успішна перевірка
ЕЦП показує, що електронний документ підписаний саме тим, від кого він
виходить, і що він не був модифікований після накладення ЕЦП.
Таким чином, підписати електронний документ з використанням ЕЦП
може тільки володар «закритого ключа», а перевірити наявність ЕЦП – будьякий учасник електронного документообігу, який отримав «відкритий ключ »,
відповідний« закритому ключу »відправника. Підтвердження належності
«відкритих ключів» конкретним особам здійснює засвідчує центр – спеціальна
організація або сторона, якій довіряють всі учасники інформаційного обміну.
Звернення до засвідчують центри дозволяє кожному учаснику переконатися,
що наявні у нього копії «відкритих ключів», які належать іншим учасникам
(для перевірки їх ЕЦП), дійсно належать цим учасникам.
Більшість виробників СЕД вже мають вбудовані у свої системи,
власноруч розроблені або партнерські засоби для використання ЕЦП, як,
наприклад, в системах Directum або «Євфрат-Документообіг». Такий тісної
інтеграції з ЕЦП чимало сприяв і вихід федерального закону про ЕЦП (№ 1-ФЗ
від 10.01.2002р.) В якому електронний цифровий підпис була визнана має
юридичну силу поряд з власноручним підписом. Варто відмітити, що згідно із
законами РФ, свою систему електронним цифровим підписом може розробляти
тільки компанія, що має на це відповідну ліцензію від ФАПСИ (нині від ФСБ).

Так само як і компанія, що використовує в своїх розробках ЕЦП, повинна мати
ліцензію від органів державної влади.
Протоколювання дій користувачів – важливий пункт в захисті
електронного документообігу. Його правильна реалізація в системі дозволить
відстежити всі неправомірні дії і знайти винуватця, а при оперативному
втручанні навіть припинити спробу неправомірних або завдають шкоди дій.
Така можливість обов'язково має бути присутня в самій СЕД. Крім того,
додатково можна скористатися рішеннями сторонніх розробників і партнерів,
чиї продукти інтегровані з СЕД. Говорячи про партнерські рішеннях, перш за
все мова йде про СУБД і сховищах даних, будь-який подібний продукт великих
розробників, таких як Microsoft або Oracle, наділений цими коштами. Також не
варто забувати про можливості операційних систем з протоколювання дій
користувачів і рішеннях сторонніх розробників у цій області.

Електронний цифровий підпис, як засіб контролю походження і цілісності інформації, є ефективним інструментом забезпечення інформаційної
безпеки на всіх рівнях інфраструктури суспільства: від персональної
інформаційної безпеки людини до інформаційної безпеки держави. Тому ЕЦП,
зокрема, і інфраструктура відкритих ключів, у цілому, є стратегічною
оборонною технологією, від якості й надійності реалізації якої залежить
інформаційна безпека України. Електронний цифровий підпис накладається за

допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.
За правовим статусом він прирівнюється до власноручного підпису (печатки).
Електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те, що він
має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа. За
умови правильного зберігання власником секретного (особистого) ключа його
підробка неможлива. Електронний документ також не можливо підробити:
будь-які зміни, не санкціоновано внесені в текст документу, будуть миттєво
виявлені.
При підписанні електронного документу його початковий зміст не
змінюється, а додається блок даних, так званий Електронний цифровий підпис.
Отримання цього блоку можна розділити на два етапи:
На першому етапі за допомогою програмного забезпечення і
спеціальної математичної функції обчислюється так званий «відбиток
повідомлення» (message digest).
Цей відбиток має такі особливості:
фіксовану довжину, незалежно від довжини повідомлення;
унікальність відбитку для кожного повідомлення;
неможливість відновлення повідомлення по його відбитку.
Таким чином, якщо документ був модифікований, то зміниться і його
відбиток, що відобразиться при перевірці Електронного цифрового підпису.
На другому етапі відбиток документу шифрується за допомогою
програмного забезпечення і особистого ключа автора.
Розшифрувати ЕЦП і одержати початковий відбиток, який
відповідатиме документу, можна тільки використовуючи Сертифікат
відкритого ключа автора.
Таким чином, обчислення відбитку документу захищає його від
модифікації сторонніми особами після підписання, а шифрування особистим
ключем автора підтверджує авторство документу.

