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РЕФЕРАТ 

 

 

Текстова частина бакалаврської роботи  90 с., 38 рис., 10 табл., 26 джерел. 

Об`єкт дослідження –  методи та засоби підвищення ефективності 

функціонування ЦОД.  

Предмет дослідження – ЦОД, що надають інформаційні послуги. 

Мета роботи – підвищення ефективності функціонування центрів обробки 

даних. 

Методи дослідження – математичні методи системного аналізу, теорії 

ймовірності і математичної статистики, теорія масового обслуговування.  

У роботі проведено аналіз особливостей організації інфраструктури центру 

обробки даних. Детально розглянуто принципи побудови ЦОД та його 

функціональних елементів. Наведені типи інфраструктур, котрі використовуються 

в ЦОД. Також проаналізовано ринок ЦОД в Україні та розглянуто головні і 

наймаштабніші дата-центри, що використовуться в нашій країні для надання 

інформаційних послуг. Розглянуто основні параметри та вимоги, що 

пред’являються до побудови центрів обробки даних. Оцінено якість надання 

інформаційних послуг, продуктивність, навантаження, розміщення ресурсів та 

резервування систем. Проведено дослідження методів підвищення ефективності 

надання інформаційних послуг в ЦОД. Методи підвищення ефективності 

функціонування інженерних систем дозволили по-новому поглянути на системи 

охолодження, оптимізувавши ефективність витрачання енергії, та на 

енергоефективність сучасних дата-цетнтрів. Методи поліпшення показників 

якості показують як скоригувати навантаження методом управління потоками 

заявок та як коректно розподілити пам’ять у кластері ЦОД. 

Галузь використання – сучасні системи телекомунікацій України. 
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BMS(Building management system) – система управління будівлею 

CI(Continuous Integration) – неперервна інтеграція 

CRM(Customer Relationship Management) – управління відносинами з клієнтами 

CUE(Carbon Usage Effectiveness) – ефективність використання вуглецю 

DAS(Direct-attached storage) – система зберігання даних з прямим підключенням 

DCiE(Data center infrastructure efficiency) – ефективність інфраструктури центру 

обробки даних 

DCN(Data center network) – мережа дата-центру 

DCPM(Data Center Performance Management) – управління продуктивністю центрів 

обробки даних 

ERP(Enterprise Resource Planning System) – планування ресурсів підприємства 

FIFO(First In, First Out) – заявки обслуговуються в порядку надходження 

IaaS(Infrastructure as a service) – інфраструктура як сервіс 

IVR(Interactive Voice Response) – система попередньо записаних голосових 

повідомлень 

MTTR(Mean Time To Repair) – середній час до відновлення працездатності 

PDU (power distribution unit) – розподілювач живлення 

PUE(Power usage effectiveness) – ефективність використання потужності 

SaaS(Software-as-a-Service) – програма як послуга 

SAN(Storage Area Network) – мережа зберігання даних 

SLA(Service-level agreement) – угода про рівень послуг 

SCI(Scalable Coherent Interconnect) – масштабовані когерентні міжз’єднання 

SDN(Software-defined networking) – програмно-конфігурована мережа 

SMP(Symmetric Multiprocessing) – симетричне мультипроцесування 



SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) – простий протокол пересилання пошти 

SSD(Solid-state drive) – гібридний диск 

VRLA(Valve Regulated Lead Acid) – герметичні свинцово-кислотні батареї 

АВР – Автоматичний ввід резерву  

ДБЖ – Джерело безперебійного живлення 

ДГУ – Дизель-генераторна установка 

ДЦ – Дата-центр 

ЕОМ – Електронна Обчислювальна Машина 

ММО – Мережа масового обслуговування 

ОС – операційна система 

СЗД – системи зберігання даних 

СК – серверний комплекс 

ЦОД – центр обробки даних 

 



ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Поява і розвиток ЦОД прямо пов'язане з 

багаторазовим збільшенням обсягів інформації, що зберігається і оброблюєься, 

необхідністю забезпечити високу експлуатаційну готовність відповідальних 

додатків і безперервність бізнес-процесів. Виходячи з функцій і основних вимог 

до центрів обробки даних, ЦОД можна визначити як комплексне рішення, 

призначене для високопродуктивної обробки, зберігання та передачі даних. 

Призначення ЦОД - забезпечення гарантованої безвідмовної роботи 

інформаційної системи підприємства з заданими рівнями доступності, надійності, 

безпеки і керованості. Для багатьох організацій наявність ЦОД є ознакою виходу 

на якісно новий рівень зрілості і управління. 

Аналітики IDC відзначають значне зростання попиту на ЦОД в Україні в 

останні два роки. Подальшими прискорювачами цих процесів є триваючий 

розвиток ринку Інтернету, збільшення обсягів онлайн-контенту, ускладнення ІТ-

інфраструктур компаній. Зростання споживчого попиту демонструє посилення 

вимог до якості, надійності, відмовостійкості і в сукупності з ціновою 

аргументованістю (як інсталяційних, так і довгострокових витрат) стає одним з 

найважливіших аспектів в практиці будівництва і експлуатації центрів. 

Мета дослідження.- підвищення ефективності функціонування центрів 

обробки даних. 

Об’єкт дослідження - методи та засоби підвищення ефективності 

функціонування ЦОД. 

Предмет дослідження - ЦОД, що надають інформаційні послуги. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань, в роботі 

використовуються математичні методи системного аналізу, теорії ймовірності і 

математичної статистики, теорія масового обслуговування. 

Ступінь наукової розробки. Представлені у бакалаврській роботі методи 

підвищення ефективності надання інформаційних послуг в центрах обробки 



даних, які враховують залежність показників ефективності від характеристик 

ЦОД, дозволяють забезпечувати необхідну якість обслуговування клієнтів. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

можуть бути використані при побудові ЦОД операторів зв’язку, що надають 

інформаційні послуги. 

Апробація результатів. Основні положення і результати магістерської 

роботи представлялися на 2-х науково-практичних конференціях. 

Публікації. За темою магістерської роботи опубліковано 1 наукову статтю. 
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1 ОРГАНІЗ нАЦІЇ ІНФРАСТ нРУКТУРИ ЦЕНТРУ ОБРОБКИ ДАНИХ 

 

1.1 Аналіз  принципнів побудовни ЦОД та його функціоннальні елементни 

 

Надійність є головноню характе нристикою центру обробки даних. Вона включає 

в себе багато факторінв: надійнінсть будівлі, електро нпостачання, інженернних систем і 

комунікнацій, встановнленого обладна нння. Висока надійнінсть ЦОДа означає 

безпере нбійне надання послуг замовнинкам в разі комерцінйного центру обробки даних 

і впевненну роботу власної ІТ-інфраструктури компанінї, що експлуа нтує 

корпорантивний ЦОД. 

Організаційно ЦОД будуєтьнся навколо централ ньних баз даних, що 

функціоннують на високопнродуктивних сервера нх. Навколо них розміщунються основні 

і допоміжнні системи, організ новуючи обчислюнвальну інфрастнруктуру для безлічі 

корпорантивних ІТ-сервісів. З точки зору структунрно-функціональної організ нації 

сучасни нй ЦОД включає серверн ний комплекнс, систему зберіга нння даних, систему 

експлуа нтації і систему інформа нційної безпеки, які інтегронвані між собою і об'єднані 

мережевними рішення нми. ІТ-інфраструктура сучаснонго ЦОД наведенна на рис.1.1. 

Серверний комплекнс (СК), включає, такі групи серверінв:  

-Інформаційних ресурсінв (ресурсний кластер н). Відповіндає за збереже нння і 

надання даних серверінв додаткінв. Ресурснними сервера нми є, наприклнад, сервери СУБД 

і файл-сервери.  

-Додатків. Виконуюнть обробку даних відповіндно до бізнеслногікой системи. 

Наприклнад, кластернами додаткінв є безліч серверінв, що виконуюнть модулі Enterprнise 

Applica нtion Server або Oracle Applica нtions. 

-Представлення інформанції. Здійснюнють інтерфе нйс між користунвачами і 

сервера нми додаткінв. Терміна нльні сервери і web-сервери є приклад ном кластерну 

подання інформа нції. 
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-Службові. Забезпе нчують роботу інших підсистнем ЦОД. Так, службовними 

кластернами є сервери управлінння системоню резервнного копіюванння. 

Позначимо СК як безліч М1 = {СКi=1,A;j=1,B, i - число кластернів j-ої групи}. 

 

Рис.1.1. ІТ інфрастнруктура ЦОД 

 

Система зберіга нння даних (СЗД) призначнена для організнації надійнонго 

зберіга нння інформа нційних ресурсінв та надання доступу до них серверінв; позначинмо 

як безліч М2 = {СЗДi=1,N;j=1,M, i-число СЗД j-го типу}. 

Мережева інфрастнруктура включає: обладна нння маршрутнизації і комутацнії; 

обладна нння організнації оптичнинх каналів зв'язку; обладна нння підключнення 

користунвачів; засоби забезпе нчення інформа нційної безпеки; позначи нмо як безліч М3 = 

{MОi=1,I;j=1,J, i - найменунвань мережевного обладна нння (MО) j-го типу}. Інженернні 

системи, що входять до ЦОД, відповіндають за надійне електро нживлення, климатинка, 

фізичну безпеку і кабельнну інфрастнруктуру, надаючи всі необхід нні умови для 

надійнонї експлуа нтації обчислюнвального обладна нння в цілому, позначинмо як безліч 

М4. 

Системи управлінння ЦОД забезпе нчують контролнь і адмініс нтрування всіх 

систем центру і є частиноню інструм нентарію перероз нподілу ІТ ресурсінв для найбільнш 

ефективнної експлуа нтації додаткінв в мінливонму бізнес-середовищі. Компоне ннти 
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управлінння утворююнть цілісну систему, спрямов нану на комплекнсне управлінння всією 

інфрастнруктурою ЦОД. Позначинмо як безліч MS. ЦОД структунрується з 

функціоннальних модулів в залежнонсті від масштаб ну корпорантивної мережі, яку він 

обслугонвує і власне самого центру, наванта нження, особливностей запитів і бізнес-

додатків.  

На рис. 1.2 приведе нно взаємознв'язок між функціоннальними підсистнемами ЦОД 

і відповіндних їм множин.  

 

Рис. 1.2. Взаємознв’язок структунрних елементнів ЦОД 

 

Перспективною моделлю організ нації підсистнеми М1 є модель з виділеннням 

груп серверінв, що визнача нє многозвненную архітекнтуру сервернного комплекнсу. До 

серверінв різних груп пред'являються різні вимоги залежно від умов їх експлуа нтації. 

Зокрема, для Web-серверів характе нрний великий потік короткинх запитів від 

користунвачів, тому вони повинні добре горизоннтально масштаб нироваться 

(збільшення кількос нті серверінв) для забезпе нчення розподінлу наванта нження. 

Клієнта нми ЦОД можуть бути браузерни користунвачів, пристронї доступу, наприкл над, 

мобільнні телефонни, і різні Web-сервіси, такі як пошуковні роботи. З урахуваннням 

багатол нанкової архітекнтури організнації ЦОД структунрна модель ЦОД в загальнному 

вигляді наведен на на рисунку 1.3. 
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Підсистема M2 складає нться з різних систем зберіга нння даних, вони 

відрізнняються як способонм підключнення і організнацією доступу, так і можливонстями, 

наданим ни за цією технолонгією зберіга нння. Підсистнема МЗ складає нться з вузлів 

комутацнії, які об'єднують підсистнеми М1 і M2 між собою, вузлів маршрутнизації, які 

об'єднують ЦОД з корпорантивними мережам ни і віддале нними клієнта нми ЦОД, вузлів, 

що забезпенчують інформа нційну безпеку ЦОД і каналів зв'язку.[2] 

 

 

Рис. 1.3. Структунрна модель ЦОД 

 

Залежно від призначнення сучасні ЦОД можна розділинти на корпора нтивні, які 

працюютнь в рамках конкретнної компанінї, і ЦОД, що надають послуги сторонн нім 

користунвачам. 

Наприклад, банк може мати дата-центр, де зберіга нється інформа нція по 

транзакнціях його користунвачів, - зазвича нй він не надає жодних послуг сторонннім 

користунвачам. Навіть якщо ЦОД не надає подібнинх послуг, він може бути виділенний 

в окрему організ наційну структунру компанінї і надаватни їй послуги з доступу до 

інформа нційних сервісінв на базі SLA. Багато великих компанінй мають ЦОД того чи 

іншого виду, а міжнарондні компанінї можуть мати десятки ЦОД. 
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ЦОД може також викорис нтовуватися для надання послуг професінйного ІТ-

аутсорсингу ІТ-рішень на комерцінйних умовах. 

Всі системи ЦОД складаюнться з власне ІТ-інфраструктури та інженернної 

інфрастнруктури, яка відповіндає за підтрим нання оптималньних умов для 

функціоннування системи.[3] 

Найбільш перспекнтивною моделлю серверн ного комплекнсу є модель з 

багатор нівневою архітекнтурою, в якій виділяєнться кілька груп серверінв: 

- ресурснні сервери, або сервери інформа нційних ресурсінв, відповіндають за 

збереже нння і надання даних серверінв додаткінв; наприклнад, файл-сервери; 

- сервери додаткінв виконуюнть обробку даних відповіндно до бізнес-логікою 

системи; наприкл над, сервери, що виконуюнть модулі SAP R/3; 

- сервери подання інформа нції здійснюнють інтерфе нйс між користунвачами і 

сервера нми додаткінв; наприклнад, web-сервери; 

- службовні сервери забезпе нчують роботу інших підсистнем ЦОД; наприклнад, 

сервери управлінння системо ню резервнного копіюванння. 

До серверінв різних груп пред'являються різні вимоги залежно від умов їх 

експлуа нтації. Зокрема, для серверінв подання інформа нції характе нрний великий потік 

короткинх запитів від користунвачів, тому вони повинні добре горизоннтально 

масштаб нироваться (збільшення кількос нті серверінв) для забезпе нчення розподінлу 

наванта нження. 

Найбільш перспекнтивним рішення нм організ нації системи зберіга нння даних 

(СЗД) є технолонгія SAN (Storage Area Networkн), що забезпенчує відмовонстійкий 

доступ серверінв до ресурсінв зберіга нння і дозволя нє скоротинти сукупну вартістнь 

володінння ІТ-інфраструктурою за рахунок можливо нсті оптимал ньного онлайнонвого 

управлінння доступу серверінв до ресурсінв зберіга нння. 

СЗД складає нться з пристронїв зберіга нння інформа нції, серверінв, системи роботи 

та комунікнаційної інфрастнруктури, що забезпе нчує фізичнинй зв'язок між елементнами 

мережі зберіга нння даних рис. 1.4. 
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Рис.1.4. Елемент мережі дата центрівн 

 

Подібна архітекнтура дозволя нє забезпе нчити безпере нбійне і безпечнне зберіга нння 

даних і обмін даними між елементнами мережі зберіга нння даних. 

В основі концепцнії SAN лежить можливінсть з'єднання будь-якого з серверінв 

будь-якого пристроню зберіга нння даних, які працюютнь за протоконлом Fibre Channel 

(FC). Технічнну основу мережі зберіга нння даних складаюнть волоконнно-оптичні 

з'єднання, FC-HBA і FC-комутатори, в даний час забезпенчують швидкіс нть передачні 

200 Мбайт /с. 

Крім власне апаратнно-програмного комплекнсу, ЦОД повинен забезпе нчувати 

зовнішнні умови для його функціоннування. Розміще нне в ЦОД обладна нння повинно 

працюва нти в цілодоб новому режимі при певних параметнрах навколиншнього 

середовнища, для підтрим нки яких потрібнно цілий ряд надійнинх систем забезпе нчення. 

Сучасний ЦОД налічує більше десятка різних підсистнем, включаюнчи основне і 

резервнне живленння, слабкос нтрумову, силову і інші види проводкни, системи 

кліматинчного контролню, забезпе нчення пожежнонї безпеки, фізично нї безпеки та ін. 

Досить складнинм є забезпенчення оптималньного кліматинчного режиму 

обладна нння. Необхід нно відводинти велику кількіс нть тепла, що виділяєнться 

комп'ютерним обладна ннням, причому його обсяг зростає в міру збільше нння 

потужнонсті систем і щільнос нті їх перегля нду. Все це вимагає оптиміз нації повітря нних 

потоків, а також застосунвання охолоджнуючого устаткунвання. За даними IDS, вже в 
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поточнонму році витрати на постача нння центрів обробки даних електро ненергією і 

забезпе нчення охолоджнення перевищ нать витрати на власне комп'ютерне обладна нння. 

Перераховані системи взаємоп нов'язані, тому оптималньне рішення може бути 

знайденно тільки якщо при його побудовні будуть розгляд натися не окремі компоне ннти, 

а інфрастнруктура в цілому. 

Проектування, будівнинцтво та експлуа нтація ЦОД - вельми складнинй і 

трудомінсткий процес. Існує безліч компанінй, що пропонунють необхід нне обладнанння - 

як комп'ютерне, так і допоміжнне, але для побудовни індивід нуального рішення без 

допомог ни інтегра нторів тут не обійтис ня. Створеннням дата-центрів в Росії займаєтнься 

цілий ряд великих вітчизн няних системнних інтегра нторів, таких як IBS Croc 

OpenTec нhnologies, а також спеціал нізовані компанінї: DataDomнe, IntelinнePro і ін. 

Нарешті, розгляннемо характе нристики самих систем, з яких складає нться дата-

центр.  

Електропостачання. В першу чергу, потрібнно забезпе нчити високу якість 

електроненергії та недопущ нення перерв в електронпостачанні. В ідеалі повинен бути 

розроблнений надійнинй комплекнс, що складає нться з систем безпере нбійного та 

гарантонваного харчува нння, резервнних дизель-генераторів, стабілінзаторів напруги для 

забезпе нчення чистого електро нживлення комп'ютерної техніки, систем освітле нння та 

внутріш ннього електронпостачання.  

Клімат-контроль. Тут вже стало класичнним підходонм застосунвання такої 

схеми охолоджнення: поєднанння викорис нтання промислнових кондицінонерів (що 

відрізнняються високою надійнінстю, великим ресурсо нм роботи і високою точністню 

підтрим нки параметнрів мікроклнімату в приміще ннні) з більш «мобільними» спліт-

системами напівпрномислового класу.  

Системи оповіще нння та пожежог насіння. Тут ключову роль відігра нють 

інструм ненти ранньог но виявленння диму. Вони особливно актуальнні для площ з сильним 

Потік повітря (серверних і машиннинх залів), де складно вловити дим стандарнтними 
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датчика нми. Швидко виявивш ни найменш не тління кабелів або обладна нння, можна 

запобіг нти аварії і зупинку критичн них додаткінв.  

Системи безпеки. До цієї категорнії віднося нть системи, необхід нні для контролню 

доступу в будівлі і приміще нння, відстежнення поточнонї ситуацінї, поперед нження про 

небезпе нку і прийнятнтя ефективнних заходів при аваріях. Тут викорис нтовуються 

сучасні техноло нгії, наприклнад, 3D-розпізнавання особи відвідунвача в пропускнній 

системі. Для великих об'єктів формуєтнься кілька рубежів відеосп ностереження та 

охороннної сигналінзації. Викорис нтання сучаснонго обладна нння дозволя нє вести 

постійнний моніторнинг всієї ситуацінї на дата-центрі в режимі онлайн.  

Системи передач ні даних. Вся телеком нунікаційна мережа, яка становинть єдиний 

інформа нційний простір. Як правило, це структунрована кабельнна система, що 

складає нться з окремих модулів, що дозволя нє швидко усувати неполад нки, 

відновлнюючи зв'язок за рахунок переход ну на резервнні лінії. C підвище ннням вимог до 

мережевної інфрастнруктури і збільше ннням кількоснті «важких» додаткінв, 

підвищунються вимоги до пропускнної здатнос нті, надійнонсті і захисту мережі, її 

керованності і зниженння вартостні експлуа нтації.  

Диспетчеризація. В роботі ЦОД важливинй постійнний моніторнинг 

інформа нційних систем. Для цього викориснтовуються спеціал ньні комплекнси, що 

дозволя нють одночас нно контролнювати велику кількіс нть важливинх параметнрів. 

Причому для кожного дата-центру необхід нно створювнати власні рішення, з 

урахува ннням ергоном ніки і біомеха нніки. Активно застосо нвуються графічнні стіни, що 

складаюнться з окремих модулів (відеокубів). Завдяки високій роздільнній здатнос нті 

проекцінйних модулів система має високу інформа нційну ємність, що необхід нно для 

ергоном ніки сприйня нття великогно обсягу даних.  

Системи часофікнації. Системи часофик нации припускнають установнку годин - 

стрілочнних і цифровинх - і їх синхроннізацію з єдиним світовинм часом. Також система 

часофикнации дозволя нє синхроннізувати локальнні обчислюнвальні мережі та інші 
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системи та обладна нння, для роботи яких важлива синхрон нізація за часом, наприклнад, 

інженернні системи та системи безпеки.[4] 

Технології не стоять на місці, і з плином часу створююнться все більш складні 

інформа нційні комплекнси. Відповіндно, посилююнться норматинви, що пред'являються 

до інфрастнруктури. В сучаснинх ЦОД в одному приміще ннні можуть працюва нти тисячі 

серверінв із сукупнинм енергос нпоживанням до мільйонна Вольт-Ампер. Критичнність 

оброблюнваних ними процесінв буває така, що будь-яка зупинка дасть колосал ньні 

фінансонві втрати. Наприклнад, всього 20 хвилин простою процеси ннг-центру 

телеком нунікаційної компанінї призвод нить до збитку в 1 000 000 доларів США. Тому 

інженернна інфрастнруктура ЦОД повинна відповіндати цілому перелікну жорсткинх 

вимог, рахунок яких в техзавд нання йде на десятки. Коротко можна звести їх до 

наступнних чотирьонх напрямкнів:  

Надійність. Досягаєнться завдяки врахува ннню багатьо нх чинникінв. Це 

викорис нтання тільки сучаснонго обладна нння провіднних світовинх виробнинків, 

залученння висококнваліфікованих фахівцінв і резервунвання основнинх вузлів інженернної 

інфрастнруктури. Загалом, в цю групу входить все, що може гарантунвати 

безпере нбійне функціоннування всіх елементнів ЦОД.  

Керованість. Управлінння система нми інженернного забезпенчення повинно 

дозволя нти своєчас нно прогнознувати всі можливі збої і поломки обладна нння для 

завчаснного запобіг нання аварій.  

Безпека. Необхід нна ретельнна опрацювнання всіх потенцінйних загроз, що 

включаюнть в себе не тільки технічнні збої, але і будь-які несанкцніоновані дії (як 

співроб нітників, так і недобронсовісних конкуре ннтів, хакерів і так далі). Така 

опрацювнання формуєтнься ще на етапі планува нння інженернної інфрастнруктури дата-

центрів, дозволя нючи гарантунвати належнинй рівень безпеки.  

Масштабованість. Всі системи інженер нного забезпенчення обчислюнвальних 

центрів повинні гнучко адаптувнатися до зростаюнчих потреб, в першу чергу, шляхом 
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створенння стандар нтизованих і модульнних рішень. Природнно, це необхід нно планува нти 

на самих ранніх етапах створенння центру.[4] 

 

1.2 Інфрастнруктура центрів обробки даних 

 

1.2.1 Загальнна модель інфрастнруктури ЦОД 

 

В обчислюнвальному середовнищі інфрастнруктура інформа нційних технолонгій 

складає нться з фізичнинх та віртуалньних ресурсінв, які підтрим нують потік, зберіга нння, 

обробку та аналіз даних. Інфрастнруктура може бути централнізована в центрі обробки 

даних або може бути децентрналізована і поширенна в кількох центрах обробки даних, 

які або контролнюються організнацією, якою третьою стороно ню, такий як об'єкт 

розміще нння або хмарний провайд нер. 

Інфраструктура центру обробки даних часто включає елемент ни живленння, 

охолоджнення та будівнинцтва, необхід нні для підтрим нки обладна нння центру обробки 

даних. Апаратнна інфрастнруктура центру обробки даних зазвича нй включає сервери; 

підсистнеми зберіга нння; мережевні пристронї, такі як комутатнори, маршрутнизатори і 

фізичні кабелі; і спеціал нізовані мережевні пристронї, такі як мережевні брандма нуери. 

Інфраструктура центру обробки даних також вимагає ретельн ного розгляд ну 

безпеки ІТ-інфраструктури. Це може включатни в себе фізичну безпеку будівлі, таку 

як електроннне введенння ключа, постійнне відео і спостер неження за людьми в 

приміще нннях, ретельнно контролньований доступ до сервера і місць зберіга нння і т. д. 

Це гарантунє, що тільки уповновнажений персона нл може отриматни доступ до 

інфрастнруктури обладна нння центру обробки даних і зменшитни ймовірнність 

нанесенння шкідливного впливу або крадіжкни даних. 

Основними елементнами ЦОДа є системи обробки і зберіга нння даних, активне 

мережевне обладнанння, інженернні системи. У ньому розміщунються обчислюнвальні 

платфорнми і СЗД, система передач ні даних, система електро нпостачання та 
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електроносвітлення, система прецизінйного кондицінонування, структунрована кабельнна 

система, система кабельн них каналів, фальшпо нл, підвіснна стеля, інтегронвана система 

безпеки, засоби фізичнонї захист обчислюнвальних систем і телеком нунікаційного 

устаткунвання, системи ранньог но виявленння пожежі і газовогно пожежогнасіння. 

 

Рис. 1.5. Приклад вигляду Центру Обробки Даних 

 

До складу інформа нційної інфрастнруктури входять серверн ний комплекнс, 

системи зберіга нння даних і резервнного копіюва нння. Мережевна і телеком нунікаційна 

інфрастнруктура забезпе нчує взаємод нію між сервера нми, об'єднує логічні рівні і 

утворює канали зв'язку, в тому числі магістр нальні з'єднання з оператонрами зв'язку і 

канали, що забезпе нчують доступ користунвачів до ресурсінв центру обробки даних. 

Телеком нунікаційна інфрастнруктура дозволя нє здійснюнвати взаємознв'язок елементнів 

Цода, взаємод нія між ЦОДом і користунвачами.[1] 

 

 

Рис. 1.6.Ключові елементни, що входять до скаду ЦОД 
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Поза центром обробки даних є інтерне нт-інфраструктура, яка включає в себе 

кошти передачні даних, такі як волоконнно-оптичні кабелі, супутнинки, мікрохвнильові 

лінії видимос нті - антени, маршрутнизатори, агрегатнори, ретранс нлятори, балансунвальні 

пристронї наванта нження і інші мережевні компоне ннти, які контролнюють шляхи 

передачні. Інтерне нт-інфраструктури розробл няються, створююнться і експлуа нтуються 

провайд нерами інтерне нт-послуг (ISP). Коли бізнес приваблнює інтерне нт-провайдера 

для доступу в Інтерне нт, інтерне нт-провайдер зазвича нй зв'язується з інфрастнруктурою 

центру обробки даних в рамках виділенного і захищенного просторну для будівнинцтва. 

Роль хмарних обчисле ннь - це зміна способу проектунвання і реаліза нції 

інфрастнруктур. Там, де традицінйні бізнес-центри даних є приватнними, 

капітал номісткими ресурса нми, хмарні обчисле нння дозволя нють організнаціям 

отримувнати доступ до інфрастнруктури та послуг центру обробки даних хмарног но 

провайд нера за певну плату. Ця інфрастнруктура як послуга (IaaS) дозволя нє гнучкі 

обчисле нння на вимогу. Користунвачі можуть посилатнися на обчисле нння, сховища і 

служби хмарног но провайд нера, не вимагаюнчи локальнного розгортнання цих ресурсінв, і 

налаштонвувати викорис нтання хмарної інфрастнруктури в разі потреби зміни робочог но 

наванта нження. 

Вартість побудовни інфрастнруктури, а також швидкіс нть реаліза нції рішень і їх 

ефективнність в чималом ну ступені залежат нь від приміще нння. При виборі місця 

доводитнься враховунвати вплив багатьо нх внутріш нніх і зовнішнніх факторінв: 

техноге ннних, природнних і людськи нх. Навіть якщо підходинти тільки з точки зору 

побудовни інженернної інфрастнруктури, доведетнься звертатни увагу на безліч деталей. 

Наприклнад, необхід нно враховунвати особливності архітекнтури, наванта нження на 

перекринття, вогнестнійкість дверей та стін, що застосонвуються для стельовних 

перекринттів і стін оздоблюнвальні матеріа нли, а також наявніс нть вантажнно-

розвантажувальної зони і вантажнного ліфта. Не менше значенння мають системи 

електронпостачання, кондицінонування, автоматничного пожежогнасіння, охороннної 

сигналінзації та відеосп ностереження. Вивченння всіх факторінв, що впливаюнть на вибір 



25 
 

приміще нння, вимагає великих трудови нтрат. Але в подальш ному буде набагатно 

простіш не вибрати дійсно хороший майданч ник і при цьому не мати справу з 

неперед нбаченими витрата нми на етапі побудовни ЦОД.[4] 

 У приміще ннні розміщунються сервери і мережевні сховища, а також інше 

обладна нння. Наприклнад, що відповіндає за безпеку. Інженер нна інфрастнруктура 

становинть більшу частину собівар нтості ЦОД, нерідко доходяч ни до 70%. При цьому 

розподінл витрат на підсистнеми дата-центрів нерівнонмірно. Найбільнша частка, 

близько третини всіх витраченних фінансонвих ресурсінв, доводитнься на вартістнь 

системи гаранто нваного електронживлення (34%). Також значні витрати передба нчають 

організ нація кондицінонування (21%) і архітекнтура самої будівлі (23%). На 

комунікнаційні мережі припаданє 7% плюс ще близько 9% на обладна нння газовог но 

пожежог насіння, контролню доступу та відеосп ностереження і шафову інфрастнруктуру. 

Найменш ну частку в великих витрата нх становинть організнація системи моніторнингу 

(1%). Розрахуннок зниженння собіварнтості створенння і експлуа нтації ЦОД повинен 

проводинтися на етапі його проектунвання, хоча краще потурбунватися цим вже при 

формува ннні концепцнії. Ретельнне опрацювнання на початконвих етапах способінв 

забезпе нчення відмовонстійкості і підвище нння часу автоном нної роботи центру обробки 

даних забезпе нчує успішне проходж нення ним необхід нних процедунр сертифінкації.[4] 

 

1.2.2 Типи інфрастнруктур, що викорис нтовуються в ЦОД 

 

У міру розвиткну бізнес-потреб і доступнних технолонгій організнації можуть 

викорис нтовувати більш різнома ннітний набір типів інфрастнруктури центрів обробки 

даних для досягне нння бізнес-цілей. Хоча ці типи інфрастнруктури не обов'язково є 

взаємовниключними, вони рідко обговорнюються разом. 

Незмінна інфраст нруктура є підходонм до управлінння послуга нми та 

розгортнанням програм нного забезпенчення на ІТ - ресурса нх, в якому компоне ннти 

заміняюнться, а не змінюютнься. Додаток або служба ефективнно перероз нподіляються 
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кожен раз, коли відбува нються будь-які зміни. Наприклнад, виправлнення або 

виправлнення можуть оновлювнати звичайнна програм на, але незміннна інфрастнруктура 

не підтрим нує це. Замість цього ІТ розгортнає новий додаток, перенап нравляє трафік на 

нього і видаляє старий додаток. 

Несприйнятливість обмежує можливо нсті дрейфу конфігунрації, знижуючни 

вразливність ІТ-інфраструктури до атаки. Час очікува нння поліпшунється при 

неперед нбачених подіях, оскількни екземплняри перенаснтраиваются замість відновл нення 

з декількнох унікальнних конфігунрацій і версій. 

Ітерація розгортнання зазвича нй призвод нить до створенння загальнного 

зображе нння, яке може бути перевірнено і підтвер нджено. Хмарні обчислюнвальні 

середовнища забезпенчують автоматнизацію, необхід нну для створенння і розгортнання 

зображе ннь для незміннних операцінй. 

Незмінні переваг ни інфрастнруктури включаюнть зниженння складнонсті і збоїв в 

роботі ІТ, підвище нння безпеки і спрощенння пошуку несправнностей, а не мінливу 

інфрастнруктуру. Це усуває зміни в сервері і зміни конфігунрації, оскількни кожне 

оновленння наванта нження на службу або додаток ініціює новий, перевірнений і 

оновленний екземплняр. Немає необхід нності відслід нковувати зміни. Якщо новий 

екземплняр не відповіндає очікува ннням, просто повернунтися до поперед ннього відомом ну 

примірннику. Оскількни ви не працюєтне з окремим ни компоненнтами в середовнищі, 

набагатно менше шансів на неперед нбачувану поведіннку або ненавминсні наслідкни змін 

коду. 

Концепція незміннною інфрастнруктури знаходинться на стадії становл нення. Не 

існує єдиної або єдиної методол ногії або набору інструм нентів для прийнятнтя. 

Пов'язані з цим технолонгії, такі як ІТ-оркестровка, автоматнизація та управлінння 

ресурса нми, все ще розвива нються. Організнація, яка приймає незмінн ну інфрастнруктуру, 

повинна починатни з високогно ступеня зрілостні в бізнес-процесах і основнинх 

мережевних, сервернних і сховища нх.[5] 
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Компонована інфрастнруктура є основою, яка розгляд нає фізичні 

обчислюнвальні, зберіга нння ресурсінв в якості послуг. Ресурси логічно об'єднані, тому 

адмініс нтраторам може фізично не конфігунрувати обладна нння для підтрим нки 

конкретнного програм нного додатка. Адмініс нтратори можуть організ новувати і 

управля нти ресурса нми за допомог ною програм нних інструм нентів, викорис нтовуючи 

високий рівень автоматнизації і оркестрновки, надаючи програм нні можливонсті 

інфрастнруктури для центру обробки даних. 

Складова інфрастнруктура заперечнує необхід нність того, щоб ІТ-адміністратори 

були стурбовнані фізичнинм розташунванням компоне ннтів інфрастнруктури. Замість 

цього структунра визнача нє, що є окремим ни об'єктами «самовладання», і кожен об'єкт 

надає інформа нцію про себе через API керуванння.  

Мета складовної інфрастнруктури - дозволинти корпорантивному центру обробки 

даних викориснтовувати свою власну фізичну інфрастнруктуру більш економінчно, 

зменшуюнчи кількіс нть відходінв і час, що витрачанється на розгортнання нової програм ни. 

Кілька вендорінв, в тому числі HP Enterprнise і Cisco, просуванють концепцнію як спосіб 

для внутріш нніх ІТ-відділів якомога швидше і ефективнно надаватни робочі 

наванта нження, так як державнні постача нльники хмарних сервісінв можуть, хоча і 

підтрим нувати контролнь над інфрастнруктурою, яка підтрим нує критичнно важливі 

програм ни в приватнної хмарна настройнка. Концепцнія об'єднання ресурсінв фізичнонї 

інфрастнруктури та побудовни інфрастнруктури логічно підтрим нується зростаюнчою 

популярнністю програм нних мереж (SDN), зберіга нння об'єктів, конвергнентная 

інфрастнруктура і DevOps. 

На момент написанння цієї статті не було узгодже нних стандарнтів розгортнання 

складнонї інфрастнруктури, а різні постача нльники і прихильнники описуютнь складовну 

інфрастнруктуру різними іменами - включаюнчи програм новану інфрастнруктуру, 

інтелекнтуальну інфрастнруктуру, інфрастнруктуру, яка визнача нється програм нним 

забезпе нченням, інфрастнруктуру як код (IaC), розв'язаної інфрастнруктури та апаратнної 

дезагренгации.[6] 
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Динамічна інфраст нруктура є основою, яка може автоматнично регулювнати 

положенння і себе як заванта нженість вимагає змін. Це зводить до мінімум ну час і 

зусилля, необхід нні для управлінння інфрастнруктурою і значно зменшує кількіс нть 

помилок, забезпе нчуючи при цьому максима нльно ефективнне викориснтання ресурсінв. 

ІТ-адміністратори також можуть вручну керуватни цими ресурса нми. 

Динамічна інфрастнруктура відносинться до збору ресурсінв центру обробки 

даних, таких як обчисле нння, створенння мереж і сховище, які можуть автоматнично 

забезпе нчувати і коригувнати себе в міру зміни потреб в робочом ну наванта нженні. ІТ-

адміністратори також можуть вручну керуватни цими ресурса нми. 

Динамічна інфрастнруктура спираєтнься головнинм чином на програм нне 

забезпе нчення для ідентиф нікації, віртуалнізації, класифінкації та відстежнення ресурсінв 

центру обробки даних. Ці ресурси групуютнься в пули, незалежнно від їх фізичнонго 

розташунвання в одному або декількнох центрах обробки даних. Класифінкуючи 

ресурси центру обробки даних, ІТ-команди можуть встановнлювати і контролнювати 

кілька рівнів обслуго нвування, щоб забезпе нчити більш вимогли нві робочі 

наванта нження для отриманння більш обчислюнвальних ресурсінв і ресурсінв зберіга нння. 

Динамічна інфрастнруктура допомаг нає узгодитни викорис нтання ІТ з бізнес-

політиками. Наприклнад, критичнна робоче наванта нження може утримувнати більше 

ресурсінв довше, щоб забезпе нчити максима нльну продуктнивність, в той час як менш 

важливі бізнес-додатки можуть викорис нтовувати менше ресурсінв або раніше 

випуска нти непотрінбні ресурси. Така поведіннка допомаг нає максимінзувати 

викорис нтання ресурсінв і зменшувнати потребу в нових покупка нх ІТ. 

Хоча динамічнна інфрастнруктура може працюва нти з будь-яким обладна ннням 

центру обробки даних, вона часто розгортнається з викориснтанням високо 

інтегронваних і розширюнваних апаратнних систем, відомих як гіперконнверсована 

інфрастнруктура. Зазвича нй це пристронї, які включаюнть в себе можливонсті обчисле ннь, 

зберіга нння і мережі. Приклад ни систем включаюнть VMware EVO: RAIL, Nutanix 

Acropolнis і SimpliV нity OmniCubнe. 
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Розвивається поєднанння програм нного та апаратнного забезпе нчення сприяло 

усвідом нленню програм нних центрів даних (SDDC). Аналогінчним чином, здатніс нть 

автоном нного надання ресурсінв для нових робочих наванта нжень, масштаб нування 

ресурсінв для задоволнення мінливинх вимог і відновлнення невикорнистовуваних 

ресурсінв є важливинми атрибутнами хмарних обчисле ннь.[7] 

Критична інфраст нруктура є основою для якої активи настільнки істотні, що їх 

продовжнення роботи потрібнно забезпе нчити безпеку даної нації, її економінки і 

охорони здоров'я і безпеки громадс нькості. Тут важливі концепц нії, що стосуютнься 

високої доступн ності  і стійкос нті, часто включаюнть віддале нні центри обробки даних і 

хмарні ресурси для підтрим нки надмірнності робочогно навантанження.[8] 

Контакт-центр інфрастнруктура є основою, що складає нться з фізичнинх та 

віртуалньних ресурсінв, що колл-центр обладна нння повинні ефективнно працюва нти. 

Компоне ннти інфрастнруктури включаюнть в себе автоматничні розподінльники викликінв, 

інтегронвані модулі голосовного відповінді, інтегра нцію з комп'ютерної телефоннією і 

управлінння чергою. 

Оскільки інфрастнруктура контактн-центру часто перетиннає безліч різних каналів 

зв'язку і технолонгічних систем, включаюнчи телефонни, електроннну пошту, платфорнми 

для соціальнних мереж і чат, компанінї повинні мати можливінсть інтегрунвати дані 

клієнтінв, які генеруюнться в цих каналах. Ця інтегра нція важлива для створенння 

позитивнного досвіду роботи з клієнта нми, коли клієнта нм не потрібнно повторюнвати 

інформа нцію в міру переход ну між каналам ни. Агенти, продавцні або інші працівнники 

компанінї мають однаковне уявленння про відповіндної інформа нції, щоб надати клієнту 

безшовнне обслугонвування клієнтінв. 

Технології самообс нлуговування також стали частиноню сучасно нї 

інфрастнруктури контактн-центру, дозволя нючи клієнта нм самостінйно вирішувнати деякі 

проблем ни нижчого рівня, перш ніж приступнити до роботи з агентом. Інфраст нруктура 

контактн-центру часто включає інтегра нцію між базами даних CRM, маркетиннгу та 

обслугонвування, а також інтегра нцію з іншими система нми, такими як ERP, фінансонві 
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показнинки і т. д. У деяких випадка нх дані дзвінкінв також інтегрунються з даними 

платфорнми соціальнної мережі, що генеруюнться за допомог ною технолонгій 

моніторнингу соціальнних мереж. 

Аналітика мови та інші розвідунвальні програм ни також необхід нні для 

інфрастнруктури контактн-центру, що дозволя нє компаніням аналізунвати продуктнивність 

і ефективнність операцінй контактн-центрів, від якості дзвінка і часу, що пройшов з 

іншими показнинками, таких як швидкіс нть першого виклику та інші ключові 

показнинки ефективнності для центрів обробки викликінв. Додатки Analytiнcs і 

відеоанналітіка допомаг нають виявити ситуацінї, коли клієнти і/або агенти стають 

засмуче нними, і ситуаціня повинна бути розсіянна або, альтерннативно, ситуацінї, коли 

клієнти задовол нені взаємод нією.[9] 

Хмарна інфраст нруктура включає в себе рівень абстракнції, який віртуалнізує 

ресурси і логічно предста нвляє їх користунвачам через Інтерне нт за допомог ною 

програм нних інтерфе нйсів додаткінв і API з підтрим нкою команднного рядка або графічнні 

інтерфе нйси. Додатконві можливонсті включаюнть самообс нлуговування користунвачів, 

автоматничне виставлнення рахункінв або поверненння платежінв і призначнену для 

користунвача звітніс нть, тому користунвачі можуть бачити ресурси і служби, які вони 

розгортнають, а також відповіндні витрати. Точно так же інфрастнруктура хмарног но 

сховища є структунрою, що складає нться з апаратнного та програм нного забезпенчення, 

яке підтрим нує обчислюнвальні вимоги приватнної або загальннодоступною служби 

хмарног но сховища. 

Хмарна інфрастнруктура також включає в себе шар абстракнції, який віртуал низує 

ресурси і логічно предста нвляє їх користунвачам через інтерфе нйси приклад нних 

програм і інтерфе нйси команднного рядка або графічнні інтерфе нйси з підтрим нкою API. 

У хмарні обчисле нння ці віртуалньні ресурси розміщунються постача нльником 

послуг або ІТ-відділом і доставл няються користунвачам через мережу або Інтерне нт. Ці 

ресурси включаюнть в себе віртуалньні машини і компоне ннти, такі як сервери, пам'ять, 

мережевні комутатнори, брандмануери, балансинри наванта нження і сховище. 
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У хмарної обчислюнвальної архітекнтурі хмарна інфрастнруктура відносинться до 

внутріш нніх компоне ннтів - апаратнним елементнам, знайденним в більшос нті 

корпорантивних центрів обробки даних. До них віднося нться багатом нережевий, 

багатоя ндерні сервери, постійн не сховище і обладна нння локальнної мережі, такі як 

комутатнори і маршрутнизатори, але в набагатно більшом ну масштаб ні. 

В результнаті хмарна інфрастнруктура зазвича нй складає нться з систем з високою 

щільніс нтю із загальнною потужнінстю. На рисунку 1.7 показанно принцип організ нації 

роботи надання хмарних інформа нційних послуг. 

 

Рис. 1.7. Стек хмарних обчисле ннь 

 

Крім того, на відміну від більшос нті традицінйних інфрастнруктур центрів 

обробки даних хмарна інфрастнруктура зазвича нй викорис нтовує локальнно підключнені 

сховища, як твердотнільні накопичнувачі (SSD), так і жорсткинй диск (жорсткі диски) 

замість загальн них дисковинх масивів в мережі зберіга нння даних. Диски в кожній 

системі агрегир нуются з викориснтанням розподінленої файловонї системи, признач неної 

для конкретнного сценаріню зберіга нння, такого як об'єкт, великі дані або блок, 

Розв'язка управлінння зберіга ннням і управлінння з фізичнонї реаліза нції через 

розподінлену файлову систему спрощує масштаб нування. Це також допомаг нає 

хмарним провайд нерам зіставлняти можливонсті з наванта нженнями користунвачів 
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шляхом поступонвого додаванння обчислюнвальних вузлів з необхід нною кількіс нтю і 

типом локальнних дисків, а не в великих кількос нтях через велике сховище.[10] 

Темна інфраст нруктура є частиноню системи, яка складаєнться з 

незареє нстрованого, але активнонго, програм нного забезпенчення або послуг, чиє 

існуванння і функція невідом но системнних адмініс нтраторів - незважанючи на те, що 

може бути невід'ємною частиноню безпере нрвного функціоннування докумен нтованої 

інфрастнруктури. Це часто називаюнть тіньовинм ІТ, і це може стати серйознною 

уразливністю безпеки або відповіндності для організнації. 

Адміністратор може виявлятни темну інфрастнруктуру, коли вони шукають 

джерело проблем ни, і можуть дізнатинся, де знаходинться невідом на служба і як вона 

функціоннує, коли вони намагаюнться виправинти проблем ну. Темна інфрастнруктура 

може виклика нти додатко нві труднощ ні при пошуку і усуненння несправнностей, 

особливно якщо вона залишає нться непомічненою. 

Щоб створитни традицінйну інфрастнруктуру центру обробки даних, організнації 

зазвича нй йдуть до формалінзованого процесу, який починає нться з аналізу і доступу до 

бізнес-цілей, прийнятнтя архітекнтурних і дизайне нрських рішень, побудовни і реаліза нції 

проекту, а потім оптимізнації і підтрим нки інфрастнруктури. Процес зазвича нй включає в 

себе докладнний досвід, включаюнчи проектунвання будівлі центру обробки даних, 

підсистнему і вибір компоне ннтів, а також методи побудовни якості. 

Однак спосіб створенння ІТ-інфраструктур постійнно змінюєтнься. Традицінйна 

гетерог ненна інфрастнруктура - це дуже ручний процес, який вимагає величез нних 

зусиль з інтегра нції, оптимізнації та управлінння система нми, особливно при інтегра нції 

серверінв, сховищ, мережевних та інших компоне ннтів від різних постача нльників. 

Сьогодні деякі вендори надають поперед нньо інтегронвані і преоптинмізовані 

колекцінї обчислюнвального, сховища і мережевного устаткунвання, які оптимізнують ІТ-

обладнання та платфорнму віртуал нізації в єдину систему, яку можна легко розгортнати, 

розширюнвати і управля нти. Цей модульнний підхід називаєнться конверг нентною 

інфрастнруктурою (CI). Це поняття просунунлося в системи з одним постача нльником, 
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які пропонунють ще більш тісну інтегра нцію і управлінння над обчисле ннням, 

зберіга ннням, мережею і виртуалнизацией. Цей розширенний підхід називає нться 

гіперконнверсованою інфрастнруктурою (HCI). 

Побудова нового ЦОД - це непростний проект, реаліза нція якого неможлинва без 

практичнного досвіду і бачення довгостнрокової стратег нії розвиткну. При проектунванні і 

будівнинцтві обчислюнвального центру необхід нно враховунвати безліч факторінв, 

частина з яких може бути неочевиндній до початку експлуа нтації. Конкретнна реаліза нція 

може варіюва нтися, але, як правило, процес побудовни ЦОД складає нться з чотирьонх 

етапів:  

- Формува нння концепцнії (аналіз завдань і пошук оптимал ньних рішень);  

- Проектунвання ЦОД (розробка проекту та кошторинсної докумен нтації, їх 

експертниза та всі необхід нні узгодже нння);  

- Будівнинцтво ЦОД (будівельно-монтажні роботи, встановнлення обладна нння, 

випробунвання);  

- Введенння об'єкта в експлуа нтацію (остаточне конфігунрація всіх систем і 

процесінв).[4] 

Незалежно від того, як він створює нться, ІТ-інфраструктура повинна 

забезпе нчувати відповіндну платфорнму для всіх необхід нних ІТ-додатків і функцій, які 

потрібнно організнації або фізичнінй особі. Це означає, що проектунвання і 

впровад нження будь-якої ІТ-інфраструктури має також підтрим нувати ефективнне 

управлінння інфрастнруктурою. Програм нні засоби повинні дозволи нти ІТ-

адміністраторам перегля ндати інфрастнруктуру як єдиний об'єкт, а також отримувнати 

доступ і налаштонвувати докладнні відомос нті про роботу будь-якого пристроню в 

інфрастнруктурі. Це об'єктив з одним склом забезпе нчує більш ефективнне і ефективнне 

управлінння інфрастнруктурою. Тверде управлінння також дозволя нє адмініс нтраторам 

оптимізнувати ресурси для різних робочих наванта нжень і легше розумітни і обробля нти 

вплив будь-яких змін на взаємопнов'язані ресурси. 



34 
 

Управління інфрастнруктурою часто розділя нється на кілька категорній. 

Наприклнад, система управлінння будівле ню (BMS) надає інструм ненти, які 

повідом нляють про параметнри об'єктів центру обробки даних, включаюнчи 

викорис нтання та ефективнність викорис нтання енергії, темпера нтуру і охолоджнення, а 

також дії фізичнонї безпеки. Управлінння система нми включає в себе широкий набір 

наборів інструм нентів, які ІТ-команда викорис нтовує для настройнки та управлінння 

сервера нми, сховища нми і мережевними пристронями. Все частіше засоби управлінння 

система нми розширюнються для підтрим нки віддале нних центрів обробки даних, а також 

приватнних і загальннодоступних хмарних ресурсінв.  

 

1.3 Аналіз ринку ЦОД в Українін 

 

Світовий ринок дата-центрів зростає, в ЦОД з'являються нові технолонгії - 

підвищунється енергое нфективність, White Datacenнter Project. Тон задають найбільнші 

IТ-компанії - Google, Amazon, Microsoнft, Faceboo нk, Switch, Digital Realty. 

Українські компанінї такими успіхам ни похвалинтися не можуть. Через постійнні 

перевірнки силовикнів і вилученння серверінв ринок швидко "згорнувся". Тенденцнія 

останнінх двох років - міграціня українсньких серверінв за межі країни. Як ми вже 

писали, в країні вимушенно залишаюнть свої сервера в основнонму тільки фінуста ннови і 

держстрнуктури. 

Опитані Interne нtUA експертни вважаютнь, що ринок продовжнує падіння і показує 

зниженння обороту навіть у гривні. 
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Рис. 1.8.Український ринок комерцінйних дата-центрів, 2010-2018 роки, млн грн 

 

Рис.1.9. Українс нький ринок комерцінйних дата-центрів, 2012-2020 роки. 

Кількіс нть орендовнаних стійко-місць 

 

За останні кілька років на українснькому ринку ЦОД не з'явилося жодного 

нового великог но гравця. Не дивно, адже будівнинцтво ДЦ - це багатом нільйонні 

інвестинції, окупніс нть яких буде мінімум через п'ять років. У 2015 році, коли ринок 

зростав, багато компанінй заявлялни про суттєве розшире нння і появу нових дата-

центрів. Однак свавілл ня силових структунр та економінчна криза змусили багатьо нх 

перегля ннути плани. 

Спільними зусилля нми виробнинків, інтегра нторів та спеціалнізованої преси 

протягонм останнінх кількох років ІТ-спільноти все-таки вдалося перекон нати в 

необхід нності будуватни центри обробки даних (ЦОД) на підприєнмствах. І ось вже 

будь-які більш-менш великі або навіть невеликні компанінї побудуюнть у себе власний 

ЦОД або щонайме ннше привлас ннити своїй серверн ній кімнаті цю популярнну нині 
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абревіа нтуру. Однак економінчна депресіня, яка для багатьо нх настала несподінвано, 

змусила керівни нків ІТ-підрозділів ще раз перегля ннути (вже і так багато разів 

перегля ннуті) ІТ-бюджети. В результнаті значна частина компанінй відмовинлася від 

будівнинцтва власних ЦОД, поклавш ни турботи про розміще нння і обслуго нвування 

серверінв, СЗД або телеком нунікаційного обладна нння на плечі аутсорс нингових 

структунр, якими є комерцінйні дата-центри. 

Чи є інше, крім потреби в економінї коштів, причини того, що компанінї у всіх 

розвиненних країнах все частіше вдаютьс ня до послуг оренди місця в дата-центрах? 

Безумовнно! По-перше, це відсутнність вільногно місця для повноціннного ЦОД 

(особливо у середнінх і невеликних підприєнмств), по-друге, складнонсті, пов'язані з 

побудовною відмовонстійкої і надійнонї інженернної інфрастнруктури. Не у кожної 

компанінї є можливінсть забезпе нчити належні умови для безпере нбійного 

електронживлення, кондицінонування, захисту від будь-якого несанкцніонованого 

доступу і т.д. До того ж питання обслуго нвування, технічнної підтрим нки і модернінзації 

особливно важко (і/або дорого) вирішувнати саме непрофінльним компаніням, бізнес 

яких не пов'язаний з ІТ. 

У разі комерцінйного дата-центру, клієнт, навпаки, заощадж нує на капіталньних 

вкладенннях в інфрастнруктуру, витрата нх на персона нл, оренду або купівлю 

приміще нння, підтрим нки функціоннування ЦОД. У багатьо нх випадка нх початконві 

вкладенння в інфрастнруктуру власног но дата-центру обходятнься в суму, порівня ннну з 

вартістню 3-5 річної оренди відповіндної кількос нті стійок в комерцінйному комплекнсі. 

На сьогодннішній день в Україні працює трохи більше десятка більш-менш 

великих комерцінйних дата-центрів і ще стільки ж відноснно невеликних комплекнсів. 

Переважнна більшіс нть з них (близько 90%) розташонвані в Києві. Найбільнші дата-

центри належатнь компаніням «Schneider Electriнc», «Адамант», «Воля», «Датагруп», 

«Дзвін», Wnet, Imena.UA ( «Інтернет Інвест»), «Укртелеком», «Білайн», Newtelc нo 

Ukraine, LukyNet, «Комстар -Україна »та ін. Більшіс нть цих компанінй (крім Newtelc нo 

Ukraineн) є одночас нно провайд нерами Інтерне нту та інших телеком нунікаційних послуг. 
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Можна сказати, що поява більшос нті комерцінйних дата-центрів в нашій країні 

пов'язано з розвиткном інтернент-технологій і виникне ннням високош нвидкісних каналів 

зв'язку. При цьому великі провайд нери побачилни вигоду не тільки в наданні інтерне нт-

послуг корпорантивним і приватнним абонентнам, але і в залученнні їх обладна нння на 

свою територнію. Клієнти ж, отримавнши можливінсть дешевог но і якісног но доступу в 

Інтерне нт, почали зіставлняти витрати на купівлю, утриман ння та підтрим нку серверінв у 

себе в офісі з тими витрата нми, які вони понесутнь у разі розміще нння обладна нння в 

комерцінйному дата-центрі (нехай навіть з урахува ннням вартостні вилученного 

мережнонго доступун). Та й простий економінчний розрахуннок все частіше говоритнь про 

те, що другий варіант більш вигіднинй. На даний момент загальнна ємність 

комерцінйних ЦОД в Україні оцінюєтнься в 50-60 тис. юнітів, а до кінця року ця цифра 

може збільшинтися на 30-40% навіть в умовах економінчного спаду. 

Ціни на кожен вид послуг суттєво різнятьнся. Наприклнад, мінімал ньна вартістнь 

хостингну одного сайту в Україні обійдетнься приблизнно в 50 грн. в місяць. Розмістнити 

власний сервер на майданчнику оператонра можна мінімум за 200-250 грн. / Міс. 

Вартістнь оренди віртуал ньної обчислюнвальної або апаратн ної обчислюнвальної системи 

складе від 300-350 грн./міс. і вище. 

Відзначимо, що мова йде тільки про мінімал ньну вартістнь базовог но набору. 

Додатконві послуги, про які буде сказано трохи пізніше, оплачуюнться окремо. 

Верхня межа тарифу для того чи іншого сервісу також вельми розмита, 

оскількни вартістнь розміще нння серверінв може сильно коливатнися в залежнонсті від 

кількос нті встановнлюваних систем. Наприклнад, одна з компанінй пропонунє в оренду 

один юніт для колокейншн приблизнно за 300 грн. в місяць, але при цьому оренда 

цілого шафи в 42 юніта буде коштува нти близько 6 тис. грн. за той же період. Це не 

кажучи вже про дуже великих замовнинків - банках, телеком нунікаційних оператонрів і 

т.д., вартістнь послуг для яких часто визнача нється індивід нуально. Крім того, істотно 

різнитьнся вартістнь оренди серверінв різних типів: наприклнад, потужна 2-процесорна 

система на базі процесонрів Intel Xeon може обійтисня більш ніж в 2-3 тис. грн./міс. 
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Крім вартостні розміще нння, клієнт оплачує також спожитинй серверонм інтерне нт-

трафік, а в багатьонх випадка нх - і електроненергію. Трафік тарифікнується або за 

фіксова нним обсягом, або необмежнено в залежнонсті від швидкос нті. У кожному разі 

встановнлена своя щомісячнна абонентнська плата, яка може коливатнися від ста до 

декількнох тисяч гривень в розрахуннку на один сервер. 

До додатконвих послуг, як правило, належитнь надання Etherne нt-комутатори, 

пристронї для віддале нного управлінння електронживленням, IP-KVM, встановнлення та 

налаштунвання програм нного забезпенчення, адмініс нтрування сервера і надання панелі 

управлінння хостингном, а також місця для резервнного зберіга нння даних і т.д. Крім 

того, за окрему плату оператонр може виділитни клієнту додатко нві електринчні розетки, 

Etherne нt-порти, IP-адреси або забезпе нчити доступ до внутріш нньої системи 

відеоспностереження. 

Відносно новим явищем для українсньких дата-центрів є укладен ння договорну 

про гарантонваний рівень обслуго нвування - SLA (Service Level Agreeme нnt), згідно з 

яким власник дата-центру забезпе нчує прописа нні в договорні параметнри тих чи інших 

послуг, а також гарантунє відмовонстійкість серверінв і відновлнення їх на випадок аварії 

протягонм встановнленого часу. При недотринманні договорну передба нчаються суттєві 

штрафні санкції. Поки що у нас в країні SLA для більш-менш масовог но замовнинка 

пропонунють тільки компанінї «Адамант» і «Воля». 

Коли ж мова йде про великих замовнинків, то комерцінйні дата-центри, 

розрахонвані на цей тип спожива нча, будуютьнся за принципном корпора нтивних і, як 

правило, відповіндають рівню Tier II або Tier III. Вартістнь подібнинх комплекнсів 

досягає відповіндно $ 10-15 тис. В розрахуннку на квадратнний метр. Великом ну 

замовнинкові може бути виділенний не тільки цілу шафу (група шаф), а й окрема зона 

в приміще ннні ЦОД, фізично огородж нена від решти залу, навіть з окремим входом. 

Словом, кожен комплекнс має свої індивід нуальні особливності. 

Розглянемо тепер конкретнні працюючні в Україні дата-центри, а також 

характе нрні технолонгічні особливності кожного з них. 
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Мобільний ЦОД «Укртелекому». Дата-центр націонанльного оператонра зв'язку 

ВАТ «Укртелеком» існує більше трьох років, але в поточнонму році він пережив 

унікальнну для України «операцію», а саме - переїха нв з одного (орендованого) 

приміще нння в інше, яке є власніс нтю оператонра. Незважа нючи на те, що обидва зали 

знаходя нться в Києві, переміщ нення інфрастнруктури, розрахонваної більш ніж на 3 тис. 

Юнітів (з яких 1,1 тис. Заповне нне), - завданння аж ніяк нетривінальна. Переїзд 

відбува нвся поетапнно, за погодженнням з клієнта нми, і зайняв близько місяця - з лютого 

по березеннь 2009 року рис. 1.10. 

Зараз в новому ЦОД знаходинться 80 шаф виробнинцтва АРС by Schneidнer 

Electriнc ефективнної ємністю 44U кожен. Корисна площа залу становинть 350 кв.м. (На 

даний момент u1101 це найбільнша площа для українс ньких комерцінйних ЦОД), а 

проектнна потужнінсть - системи безпере нбійного живленння 320 кВт в схемі 

резервунвання 1+1. При цьому ЦОД отримує електро ненергію від двох незалежнних 

підстаннцій, здатних забезпе нчити центр енергієню з урахуваннням 150% зростанння 

кількос нті серверінв, незабарном потужнінсть буде збільше нна вдвічі - до 320 кВт для 

кожного плеча. Крім того, в дата-центрі встановнлено два ДБЖ APC Symmetrнa по 160 

кВА; їх потужнінсть, згідно з планом розвиткну, також буде збільше нна вдвічі. Поки їх 

вистача нє на 1,5 години роботи обладна нння при повному наванта нженні. Для 

забезпе нчення відмовонстійкості також викорис нтовується ДГУ італійс нької фірми 

Tessari потужнінстю близько 1 МВт і зараз проводинться інсталя нція другого - 

резервнного. 
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.  

Рис.1.10. Дата центр «Укртелекому» 

 

ЦОД компанінї «Воля». В ході проведе нння яких би то ні було оглядів завжди 

хочетьс ня з'ясувати, хто ж все-таки «най-най». В принципні, кожен з дата-центрів, має 

свій унікальнний набір переваг. Проте, сьогоднні найширш ні можливонсті по 

розміще ннню обладна нння в своїх комерцінйних ЦОД має компаніня «Воля». На двох її 

майданчниках створенна інфрастнруктура для установнки близько 10 тис. Юнітів 

(рис.1.11). 

 

 

Рис.1.11.Дата центр ВОЛЯ 

ЦОД «Датагруп». Номіналньна ємність комплекнсу близько 3 тис. Юнітів, три 

чверті якої вже зайняті обладна ннням трьох клієнтінв: оператонр мобільнного зв'язку, 

закордоннний банк (назва яких на момент підготонвки публіка нції офіційнно не 
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оголошунвалося) і телеком нунікаційний оператонр British Telecom. Перша частина дата-

центру введена в комерцінйну експлуа нтацію в жовтні 2008 роки. Однак на повну 

потужнінсть він запрацюнвав на початку 2009 року. Не дивно, що вартістнь проекту 

перевищ нила $2 млн., А це, з огляду на корисну площу близько 144 кв.м., становинть 

близько $15 тис. в розрахуннку на квадратнний метр. Розробкна і реаліза нція проекту 

велася в тісному співроб нітництві з компанінєю «Октава Бізнес Девелопнмент», яка 

входить в структунру групи компанінй «Октава», президе ннтом якої є Олексан ндр 

Кардако нв. 

Датацентр «Парковий». Датаценнтр «Парковий» введенинй в комерцінйну 

експлуа нтацію в 2013 році і є найбільншим і найбільнш технолонгічним ЦОД в Україні. 

Об'єкт спроектнований і побудовнаний компанінєю Schneidнer Electriнc відповіндно до 

найвищинх світовинх стандарнтів, увібравнши в себе кращі практикни провіднних 

європейнських і світовинх країн. «Парковий» має партнернів на територнії 

Європейнського Союзу, що розширюнє можливонсті клієнтінв по розвиткну та захисту 

власног но бізнесу. 

Рівень надійнонсті TIER 3, відповіндно до якого побудовнаний Датаценнтр 

«Парковий», означає, що будь-який компоне ннт інженернної інфрастнруктури ЦОД 

може бути виведенний з промислнової експлуа нтації для проведе нння ремонтнних або 

регламе ннтних робіт без припине нння надання послуг клієнта нм. Показнинк доступнності 

в цьому випадку станови нть 99,982% (сумарний час простою систем не може 

перевищ нувати 1 година 35 хвилин на рік, при тому, що комплекнс працює в режимі 

24/7). 

Згідно з оцінкою групи інтегра нльний рейтинг  дата-центрів, який базуєтьнся на 

показнинках задіяни нх юнітів, їх динаміц ні і середньному доході на юніт (включаючи 

дохід від хмарних сервісінв (SaaS PaaS IaaS), предста нвлено в таблиці 1.1. 

Проведено аналіз за кількіс нтю задіянинх юнітів, предста нвлено в  таблиці 1.2 
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Таблиця 1.1. 

Рейтинг Дата-центрів 

Позиція Оператор Кількість 

юнітів 

Динаміка Середній 

дохід 

Сумарний 

бал 

 Позиція в категорнії 

1 BeMobile 1 1 3 85,20% 

2 DeNovo 2 2 1 68,29% 

3 Датагруп 7 3 4 40,67% 

5 Воля 3 6 6 40,01% 

4 Freehost 10 5 2 36,56% 

6 Укртелеком 9 4 8 32,82% 

7 Мірохост 5 8 9 31,52% 

8 Київстар 8 9 5 31,23% 

9 Hosting.ua 4 7 10 30,81% 

10 Колокол 6 10 7 29,31% 

 

Таблиця 1.2. 

Рейтинг оператонрів по кількос нті задіючинх юнітів 

Позиція Оератор Кількість юнітів 

1 BeMobile 8500 

2 DeNovo 6550 

3 Воля 5350 

4 Hosting.ua 5200 

5 Мірохост 4900 

6 Колокол 4100 

7 Датагруп 3850 

8 Київстар 3750 

9 Укртелеком 3550 

10 Freehost >750 
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2 АНАЛІЗ ЯКОСТІ НАДАННЯ ІНФОРМАнЦІЙНИХ ПОСЛУГ ЦЕНТРАХ 

ОБРОБКИ ДАНИХ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕ нННЯ ЕФЕКТИВ нНОСТІ 

НАДАННЯ ІНФОРМА нЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

  

2.1 Основні параметнри та вимоги до сучаснонго побудовни ЦОД 

 

Головна характе нристика ЦОДа - відмовонстійкість, але не менш важливинми є 

вартістнь експлуа нтації, показнинк витрати електроненергії і енергое нфективності (PUE). 

При визначе ннні вимог до ЦОДу необхід нно враховунвати тенденцнії розвиткну 

інформа нційних систем і телеком нунікацій, передба нчити варіантни розшире нння 

потужнонстей ЦОДу відповіндно до планів розвиткну підприєнмства. 

Вимоги до площ і просторну Цода визнача нються поряд із загальнною 

продуктнивністю і ємністю ІТ-систем також такими фактора нми, як розрахуннковий 

відведе нння тепла і необхід нний рівень резервунвання для забезпенчення 

відмовонстійкості. Важливинй параметнр - енергос нпоживання основнонго обладна нння. 

Наприклнад, при проектунванні нового Цода рекоменндують орієнтунватися не на 5-6 

кВт на стійку, а на підведе нння 10-15 кВт. Потужнінсть джерел безпере нбійного 

живленння вибираєнться залежно від енергос нпоживання основнонго обладнанння. 

Підводиться до ЦОДу повинна складатни приблизнно 250% від потужнонсті, 

спожива нної ІТ-системами. Поряд з ІТ її спожива нють системи кондицінонування і 

електронживлення, а також системи освітле нння, вентиля нції, пожежог насіння, контролню 

доступу, відеосп ностереження [1]. 

Багато компанінй створююнть власні дата-центри, ще більшу кількіс нть компанінй 

(та й приватнних осіб) орендуюнть або стороннні дата-центри, або обладна нння в таких 

дата-центрах. Надійна IT-інфраструктура зараз грає одну з найбільнш важливинх ролей 

в успішнінй діяльнонсті більшос нті компанінй. 

Велика кількіс нть зовнішнніх і внутріш нніх факторінв змушує компанінї розвива нти і 

розширюнвати таку інфрастнруктуру. Деякі фактори, наприкл над, розшире нння бізнесу 
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компанінї, призвод нять до необхід нності розшире нння дата-центру, інші чинники - до 

необхід нності збільшинти надійнінсть збереже нння своїх даних. 

Хороший проект дата-центру з його подальш ною реаліза нцією - запорукна 

успішнонї роботи десяткінв і сотень тисяч сучаснинх компанінй, як вітчизнняних, так і 

зарубіжнних. Які ж критерінї оцінки ефективнного дата-центру? 

Їх не так багато, і всі вони, по здебільншого, знаходя нться в чіткій залежнонсті 

один від одного. 

Надійність. Надійнінсть ЦОД зазвича нй включає в себе такі складовні як 

правильнно вибране приміще нння, наявніс нть налагод нженої системи безпере нбійного 

гарантонваного енергоп ностачання, грамотнної системи вентиля нції та кондицінонування, 

водопос нтачання і водовід нведення, а також правильнна побудовна телеком нунікаційних 

систем. Критичнним для користунвача залишає нться забезпе нчення комплекнсної безпеки 

центру обробки даних - контролню доступу, охоронн ної та пожежнонї сигналінзації, 

пожежогнасіння. Все більшог но значенння набуваюнть аспекти катастр нофостійкості, 

наявнос нті резервнний майданчник. 

При проектунванні сучаснинх центрів обробки даних, крім винятконвої 

надійнонсті, відмовонстійкості і працезд натності, до систем пред'являється цілий ряд 

додатконвих вимог, таких як керованність, ремонтонпридатність, низька сукупна 

вартістнь володінння, масштабнованість, адаптовнаність до змін і безпеку. Тому ЦОД 

зазвича нй проектунється як комплекнсне рішення, тісно інтегронване як зі службамни 

експлуа нтації будівлі, так і з ІТ-інфраструктурою підприєнмства. Модульнність і 

стандар нтизація дозволя нє всьому комплекнсу розвива нтися, адаптувнатися до мінливинх 

умов і наванта нжень. 

Основна характе нристика Цода - рівень його надійнонсті. За стандар нтом TIA-942 

виділяюнть чотири рівні надійнонсті: 

Tier I (N) – без резервунвання. Доступнність 99,71%. Це самий ненадійнний ЦОД, 

в якому у випадку виникне нння неполад нок і відмови устаткунвання або при початку 

ремонтнних робіт відбува нється зупинка все центру обміну даними. Більш того в 
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такому ЦОДі немає фальшпонлов і додатконвих джерел живленння, а інженернна 

інфрастнруктура не зарезернвована. 

Tier II (N + 1) – резервунвання критичнних вузлів. Доступнність 99,741%. В цьому 

випадку є якийсь рівень резервунвання, в такому ЦОДі присутнні фальшпонли і 

додатконві джерела живленн ня, але в разі початку ремонтн них робіт ЦОД призупиннить 

свою роботу. 

Tier III (N + 1) – резервунвання критичнних вузлів, шляхів отриманння 

електроненергії і трас доставкни хладононсителя. При цьому є можливінсть виведенння 

будь-якого вузла з експлуа нтації для його обслугонвування зі збереже ннням повної 

функціоннальності об'єкту в цілому. Доступнність 99,982%. У таких ЦОДах є 

можливінсть проведе нння ремонтнних робіт без припине нння роботи центру обробки 

даних. Інженернні системи однораз ново зарезернвовані і існує кілька каналів 

службовнців для розподінлу електронживлення та охолоджнення, але постійнно працює 

лише один з них. 

Tier IV (2 (N + 1)) – це самий відмовонстійкий рівень, де допуска нється одна 

аварія (а не плановинй висновонк вузла з експлуа нтації) в один момент часу. 

Доступнність становинть 99,995%, що означає простий протяго нм всього 26 хвилин на 

рік. У ЦОДах такого типу можливе проведе нння всіх видів робіт без зупинки його 

роботи. Інженернні системи зарезер нвовані дворазо нво, продублньована основна і 

додатконва система.[1] 

Доступність = Аптайм системи / загальнна тривалінсть роботи (робота + 

простоїн) 

Доступність дата-центру класифінкується наступнним чином (одна з найбільнш 

популярнних систем класифінкацій): 

Tier 1: Гарантіня 99.671% доступнності 

Базовий рівень. 

Вимоги. ЦОД рівня Tier I містить нерезер нвованої системи і компоненнти і 

єдиний нерезернвованої канал комунікнацій (один живить електринчний кабель, один 
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кабель від оператонра і т.д.). Передбанчається запас палива для генератнора 

електроненергії на 12 год роботи. 

Доступність. Tier I зазвича нй передба нчає два незалежнних 12-годинних повних 

відключнення Цода в рік для обслуго нвування або ремонтнних робіт. На додаток, по 

багатор нічному досвіду багатьо нх Цодов, відбува нється в середньному по 1,2 щорічнинх 

відмови в обслуго нвуванні. Результнуючі щорічні простої становл нять 28,8 ч, що 

відповіндає доступнності 99,67%. 

Tier 2: Гарантіня 99.741% доступнності 

Резервування основнинх компоненнтів інфрастнруктури. Вимоги. ЦОД рівня Tier 

II містить резерво нвані системи і компоне ннти і єдиний нерезернвованої канал 

комунікнацій (один живить електринчний кабель, один кабель від оператонра і т.д.). У 

ньому повинен бути запас палива на 12 год роботи для генератнора електроненергії і 

для кожного резервунє його генератнора. 

Доступність рівню Tier II зазвича нй відповіндають три зупинки на 

обслугонвування за дворічнний період і одне незапла нноване відключнення 

електронживлення в рік. Резервнні компоне ннти тополог нії Tier II забезпе нчують деяку 

можливінсть обслуго нвування, завдяки чому досить повного відключнення Цода тільки 

раз на рік; скорочунється також кількіс нть відмов, які впливаюнть на роботу 

комп'ютерного обладна нння. Результнуючі щорічні простої - 22 год, що означає 99,75% 

доступнності. 

Tier 3: Гарантіня 99.982% доступнності 

Паралельно яку обслугонвує інфрастнруктура 

Вимоги. ЦОД рівня Tier III містить резерво нвані системи і компоненнти і 

множиннні незалежнні канали комунікнацій комп'ютерного обладна нння. Тільки один з 

цих каналів повинен бути доступнний для обслугонвування комп'ютерного обладна нння 

в будь-який момент часу. 

Всі ІТ-обладнання має подвійнне електронживлення, як визначе нно в випущенному 

Uptime Instituнte докумен нті Fault Toleranнt Power Complia нnce Speci-fication, Version 2.0, 
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і має бути суміснинм з топологнією кампусу Цода. В комп'ютерне обладна нння, яке не 

має коштів управлінння електронживленням, повинні бути додані такі пристронї (point-

of-use switch). 

Передбачається запас палива на 12 год роботи для генератнора електроненергії і 

для кожного резервунє його генератнора. 

Доступність. Tier III є тополог нією паралел ньного обслугонвування, тому щорічні 

планові повнома нсштабні відключнення Цода не потрібнні. Практичнний досвід показує, 

що якщо системи обслуго нвуються найкращ ним чином, то незапла нновані відмови 

знижуютнься до одного випадку тривалінстю 4 год кожні 2,5 року, тобто в середньному 

1,6 ч в рік. Tier III демонстнрує доступнність 99,98%. 

Tier 4: Гарантіня 99.995% доступнності 

Вимоги. ЦОД рівня Tier IV містить множинн ні, незалежнні, фізично ізольовнані 

системи, які забезпе нчують резервунвання цілих систем, і множиннні, незалежнні, 

диверсинфіковані канали комунікнацій, одночас нно доступнні для комп'ютерного 

обладна нння. Резервонвані системи і диверсинфіковані канали комунікнацій повинні 

забезпе нчувати подачу повної електринч-чеський і холодилньної потужнонсті до 

комп'ютерного обладна нння Цода при будь-яку відмову інфраст нруктури.[14] 

Критичність 

Інший важливинй параметнр, який обов'язково потрібнно враховунвати при 

планува ннні дата-центрів є критичнність додаткінв і сервісінв, що поставлняються 

кінцевонму користунвачеві. Якщо сервіс дуже критичнний, і його простій коштува нтиме 

порядну суму компанінї, дата-центр і вся інфрастнруктура повинна бути побудовнана 

відповіндним чином, що гарантунє високу ступінь доступн ності системи. Якщо 

сервіс/програма не дуже критичнні, і компаніня мало що втратитнь від більш-менш 

тривалонго простою, то доступнність дата-центру може бути нижчою, ніж в 

поперед нньому випадку. 

Критичність бажано оцінюва нти за 5-бальною шкалою, де 5-максимальна 

критичнність, і 1-мінімальна. Фінансонві та банківс нькі додаткин/сервіси варто 
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оцінюва нти, наприклнад, як 5. Відповіндно, всі елементни дата-центру повинні бути в 

цьому випадку не просто надійні, а максима нльно надійні. 

Місткість. Обсяг дата-центру, його місткіс нть – важливинй параметнр, оскількни 

від нього буде залежатни кількіс нть обладна нння, яке можна помістинти в певному 

обсязі. Це – важливинй параметнр при плануваннні досить продуктнивних систем 

охолоджнення і енергоз набезпечення. 

Плани розвиткну. Ще один важливинй фактор, який іноді не враховунють при 

проектунванні дата-центру. Наприклнад, якщо компаніня планує розвива нтися, варто 

запланунвати більший обсяг приміще нння дата-центру, ніж потрібе нн зараз. 

Інакше керівнинцтво через час може отриматни головнинй біль у вигляді 

проблем ни неможлинвості розшире нння поточнинх потужнонстей, незважанючи на життєву 

необхід нність в такому розширеннні. 

Масштабованість. Цей фактор «зав'язаний» на поперед нніх двох. Всі системи 

дата-центру: системи зберіга нння інформа нції, мережевна інфрастнруктура, 

енергопностачання, охолоджнення, все повинне планува нтися, виходячни з необхід нності 

масштаб нованості. 

Масштабованість поділяюнть на вертика нльну і горизоннтальну. Горизоннтальна 

масштаб нованість - нарощувнання потужнонсті системи додаван нням вузлів в кластер. 

вертика нльна масштаб нованість - нарощувнання обчислюнвальної потужнонсті системи 

шляхом заміни всієї системи цілком або окремих модулів системи на більш 

продуктнивні. 

Розглянемо основні відмінн ності між вертика нльною і горизоннтальною 

архітекнтурою. Сервери з вертика нльним масштаб нуванням - це великі SMP-системи (з 

симетринчною багатоп нроцесорною обробконю або спільно викорис нтовуваною 

пам'яттю), що налічуюнть понад чотири централ ньних процесонрів. У них 

викорис нтовується тільки одна копія ОС, що керує роботою всіх процесонрів, пам'яті і 

компоне ннтів введенння-виведення. Зазвича нй всі ці ресурси розміще нні в одній стійці 

або шафі. Міжз’єднання у таких серверінв здійснюнються за високош нвидкісною 
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централньною або об'єднуючою панеллю з невеликним часом запізнюнвання і 

узгодже нним доступонм до кеш-пам'яті. Додати ресурси можна шляхом установнки 

всереди нну шафи додатко нвих системнних плат. У система нх з вертика нльною 

архітекнтурою (або SMP-системах) пам'ять викориснтовується спільно. 

ККД. Завдяки появі все нових «зелених» технолонгій, типу енергое нфективного 

обладна нння, ККД дата-центру можна поступонво підвищунвати. Однак, на процесі 

планува нння цей показнинк бажано зафіксунвати. 

Переходячи до ЦОД, слід визначинтися в поняття нх кориснонї та повної роботи 

ЦОД і його максима нльно можливу роботу при тих же умовах. 

Ні для кого не секрет, що обчислюнвальні потужнонсті ЦОД генеруюнться ІТ-

обладнанням і вся інженернна та архітекнтурна інфрастнруктура ЦОД спрямовнана на 

розміще нння ІТ-обладнання та забезпе нчення його працезд натності. Як результнат, за 

корисну роботу приймаюнть потужнінсть ІТ-обладнання, а це помилконво. ІТ-

обладнання для обчислюнвальних потужнонстей, є лише методом їх отриман ння. 

Дійсно корисноню роботою ЦОД слід називатни виключнно обчислюнвальну 

потужнінсть ЦОД, тобто ті електринчні сигнали, які були отриманні в ЦОД за запитом 

користунвачів із зовні і відправнлені йому. 

На жаль, оцінити потужнінсть таких сигналінв надзвичнайно важко. Відомо лише 

те, що в великомну ЦОД вона вимірюєнться ватами, і вона мізерно мала в порівня ннні з 

витраче нної на функціоннування ЦОД мегаватнної потужнінстю. Розділинвши одне на 

інше, одержує нмо, що ККД ЦОД зневажлниво мало і, по суті, дорівнюнє нулю.ККД 

ЦОД ≈ 0%. 

В цілому ж істотнонго віддале нння ККД ЦОД від нульовонї позначкни очікува нти не 

доводитнься.Однак, для зручноснті ККД ЦОД є сенс розбити на ККД інженернії і ККД 

ІТ. 

ККД інженернії ЦОД = потужнінсть ІТ / повна потужнінсть ЦОД 

ККД ІТ = обчислюнвальна потужнінсть / потужнінсть ІТ 

Тоді ККД ЦОД = ККД інженернії * ККД ІТ. 
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За вищезга нданих причин ККД ІТ становинть близько 0% і особливного інтерес ну 

не предста нвляє зважаючни на відсутнність найближнчим часом шляхів її підвище нння. 

У свою чергу ККД інженернії ЦОД виклика нє живий інтерес, є головнинм 

показнинком ефективнності роботи ЦОД і, як правило, лежить в діапазо нні від 35 до 

95%. Настільнки широкий розкид пояснює нться режимом роботи системи 

кондицінонування: при роботі холодилньного циклу діапазонн звужуєтнься до 35-55%, а 

в разі режиму фрікуліннга отримуєнмо діапазо нн 75-95%.[16] 

Щільність обладнанння. Для кожного типу обладна нння цей показнинк має власну 

величинну. Зазвича нй щільніс нть обладна нння залишає нться більш-менш незміннною. Цей 

параметнр «зав'язаний» на доступнності, ККД і масштаб нованості. 

Обслуговуваність; експлуантаційна придатн ність. Тут все залежитнь від 

початконвого проекту, наскільнки всі можливі проблем ни були врахова нні. В ідеалі будь-

яка виникає проблем на не повинна виклика нти проблем ни з доступонм до обладнанння у 

ремонтнної бригади, наприкл над. В хорошом ну дата-центрі практичнно всі виникаюнчі 

проблем ни повинні вирішувнатися «на ходу», без зупинки всієї системи. 

Дизайн, апаратнне забезпенчення, сервіснні системи, вся архітекнтура дата-центру 

повинні планува нтися з розрахуннку на експлуа нтаційну придатнність, легкістнь в 

обслугонвуванні. 

Керованість. І, нарешті, ще один важливинй фактор, який показує, наскільнки 

дата-центром і окремим ни система нми легко керуватни. Цей фактор впливає на легкістнь 

проведе нння операцінйних завдань, монітор ннінга і аналізу роботи.[17] 

 

2.2 Оцінка якості надання інформа нційних послуг в центрах обробки даних 

 

2.2.1 Оцінка продуктнивності і навантанження в центрах обробки даних 

 

Обгрунтуванням для можливонсті викорис нтання аналітинчних моделей мереж 

масовог но обслугонвування (ММО), є припуще нння про незалежнність, суть якого 
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полягає в тому, що часи надходжнення заявок по різних каналах в ЦОД 

передбанчаються незалежнними випадконвими величиннами. Моделі ММО, як і будь-які 

математничні моделі, не в змозі повністню відобра нзити складні і різнома ннітні 

інформа нційні процеси, які функціоннують в ЦОД і, крім того, їх викориснтання 

обумовл нено рядом припуще ннь (таких як припуще нння про незалежнність). Однак, як 

показує аналіз літератнури з опублікнованими результнатами проектунвання і 

вимірювнань реальнинх мережевних компоне ннтів і вузлів, вони є досить точним і 

практичнно єдиним добре розроблненим математничним апаратонм, що дозволя нє 

здійснюнвати вибір альтерннативних варіантнів, розрахуннку та оптимізнацію 

характе нристик на етапі проектунвання ЦОД. 

З точки зору виконувнаних функцій найбільнш важливинми характе нристиками 

ЦОД є: 

1) Середній час відповінді на надання інформа нційної послугин 

1

1 N

відп

j

t jTпрj
I




                                                        (2.1) 

де І = І1+,...,+ ІN - інтенсинвність надходжнення запитів користунвачів на надання 

інформа нційної послуги; 

λj - інтенсинвність приходу задач в j-й кластер ЦОД, j - 1,N ;  

Тпрj – середнінй час перебувнання задачі в j-му кластер ні ЦОД. 

Величина Тпрj складає нться з двох доданкінв: часу очікува нння обслугонвування на 

сервері кластер на і часу обслугонвування на цьому сервері. Для 

системи М/М/1 значенння Тпрj может бути знайденно за формула нми (2.2) 

 

,
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                                          (2.2) 

 

де Tобсj – час обслугонвування заявки на j-му сервері кластер на – технічнна 

характе нристика сервера, рівна зворотнній величинні його продуктнивності µ; 
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ρ - коефіцінєнт заванта нження сервера, ρ=λjTобсj. 

Використовуючи формулу Літтла, пропускнна здатніс нть обчислюнється за 

формулоню: 

         
 

 
                                                                 (2.3) 

де J- середнє число заявок, що знаходя нться в ЦОД. 

2) Передавнальні коефіцінєнти , , 1,ij i j N   показуюнть число приходінв задач з і-го 

вхідног но потоку в j-й кластер за час виконанння запиту користунвача в ЦОД. 

Передавнальні коефіцінєнти визнача нються відповіндно з трасою завданння, яка задаєтьнся 

стохастничною матрице ню переход нів ρij, i,j=1,N. 

3) Середнінй час відповінді на запит, що надходинть з i-го вхідног но потоку Tвхi, 

i=1, N. Ця характе нристика дозволинть визначинти середнінй час відповінді для різних 

категорній (класів) запитів, до яких можуть пред'являтися різні вимоги щодо якості 

обслугонвування. 

4) Умовна пропускнна здатніс нть по i-му входу Bi, i = l, N відповіндає 

максима нльному значеннню інтенсинвності запитів, при якому ЦОД продовжнує 

працюва нти в стаціоннарному режимі. Дана характе нристика має більше значенння для 

розвиткну планува нння ЦОД. Якщо реальна пропускнна здатніс нть стрімко наближа нється 

до умовної, то необхід нно планува нти заходи щодо масштабнування ЦОД. 

5) Запаси D1,…,DN по пропускнним здібнос нтям. Запас Dj, j = l, N визнача нється як 

різниця між умовною пропуск нною спроможнністю і інтенсинвністю надходжнення 

запитів по j-му входу Dj=Bj-Ij, j=1,N. 

Названі характе нристики можуть дати цінну інформа нцію про властивності ЦОД. 

Наприклнад, tвідп характе нризує середнінй час обробки запиту на надання інформа нційної 

послуги, а запаси D висловлнюють готовнінсть ЦОД продовжнувати стійке 

функціоннування при збільше ннні наванта нження (інтенсивності запитівн) з того чи 

іншого входу. 
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Навантаження. Завданння розподінлу наванта нження актуальнне і для ЦОД, 

оскількни в ЦОД в режимі реальнонго часу паралел ньно виконуєнться безліч різних 

завдань. Розподінл наванта нження може вирішувнатися, як для кожного кластер на, так і 

для ЦОД в цілому. При розподінлі завдань по сервера нм їх намагаюнться розподінляти 

так, щоб заванта нженність серверінв була рівномінрною. Ухваленння рішення про 

розподінл відбува нється через певні проміжкни часу, які назвемо циклами. 

Припустимо, що є потік заявок до кластер ну ЦОД і кожне з них вимагає деякого 

числа операцінй від додатка, N обчислюнвальних ресурсінв (серверів) і ресурсінв 

зберіга нння (систем зберіга нння даних), які обслугонвують М завдань. 

Уявімо цей процес моделлю розімкн нутої мережі масовог но обслугонвування рис. 

2.1. 

 

Рис. 2.1. Предста нвлення кластерна ЦОД у вигляді мережі ММО 

 

Позначимо:  

Тпр - середнінй час перебувнання заявки в кластер ні ЦОД, 

µі - інтенсинвність обслугонвування і-го вузла кластер на, 

λ - інтенсинвність надходжнення заявок в кластер, 

λі - інтенсинвність надходжнення заявок в і-й вузол кластерна. 

Розглянемо якийсь насиченний вузол S, або вузьке місце в кластер ні.  

Приймемо за фактичнне наванта нження сервера відносн ну кількіс нть зверненнь до 

нього, яке може бути визначе нно як витвір µіλі – число відвідунвань і-го вузла 

кластерна. Тоді насиченним буде той вузол S, в якому відноше нння µSλS приймає 
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найбільнше значенння з усіх µiλi, i=1,C в кластерні. Середнє число відвідунвань вузьког но 

місця S за встановнлений цикл буде дорівнюнє відноше ннню µSλS/µCλC на кожне нове 

надходжнення заявки в кластер. Щоб знайти λi необхід нно вирішитни систему рівнянь 

(2.4) 

1

, 1,
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                                                  (2.4) 

де рij – ймовірнність переход ну заявки з i-го сервера на j-й. 

Щоб знайти те число вимог mi*, яке, буде відповіндати максима нльному числу 

сплановнаних завдань для i-го сервера в наступнний цикл роботи кластерна необхід нно 

час перебувнання завданння, отриманне в поточнонму циклі поділитни на час перебувнання 

завданння в насиченному вузлі за цей же з цикл. Загальнний час перебувнання Тпр за цикл 

рівне . Відповіндно час перебувнання в насиченному вузлі Tnps рівне 

. 
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                                                          (2.5) 

Виходячи з наведен ного аналізу, розглян немо задачу розподінлу наванта нження в 

кластерні. Поставинмо на меті оцінити, як поліпшунється характе нристика кластер на ЦОД, 

якщо усунути в ньому вузьке місце застосо нвуючи рівномінрний розподінл 

наванта нження серверінв кластерна. Функції з ухваленння рішення покладе нмо на 

централньний вузол, який так і зветься сервера балансунвання наванта нження. 

Дана характе нристика має істотне значенн ня для визначе нння ефективнності 

функціоннування ЦОД, так як дозволя нє оцінити виграш в поліпше ннні характе нристик 

ЦОД при викорис нтанні методів управлінння потокам ни інформа нції. 

Модель розподінлу наванта нження проведе нмо з викориснтанням моделі 

розімкннутої мережі масовог но обслугонвування з централньним обслугонвуючим 

приладонм, показанну на рис.2.2. 
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Рис.2.2. Модель ММО з централньним обслугонвуючим приладонм 

 

Центральний обслуго нвуючий прилад являє собою сервер балансунвання 

наванта нження, а решта (С-1) серверінв виконуюнть покладе нні на них завданння, назвемо 

їх сервери обробки. У такій системі запити циркулюнють між сервера нми кластер на, 

вимагаюнчи зверненння спочаткну до сервера балансунвання, а потім до будь-якого з 

серверінв обробки. Якщо завданння в ході виконанння вимагає звернен ння до 

інформа нційних ресурсінв, то ця заявка звільня нє сервер, і при отриманнні необхід нного 

ресурсу, заявка знову звернетнься до сервера балансунвання і буде розподінлена на 

менш заванта нжений сервер. 

 

2.2.2 Розміщенння ресурсінв в системанх зберіганння даних та оцінка 

надійнонсті ЦОД 

 

На tвідп надання інформа нційної послуги істотно впливає спосіб консоліндації 

серверінв і систем зберіга нння даних ЦОД. Для ефективнного викориснтання 

інформа нційних ресурсінв необхід нно вибрати модель їх розміще нння. Введемо наступн ні 

позначе нння: 

- V- кількіс нть СЗД; 

- С - пропускнна здатніс нть ресурсу, [операцій/с]; 

- 1/µ - середня кількіс нть операцінй, необхід нних для виконанння завданння; 
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Таким чином, середнінй час, необхід нний завданнням від ресурсу, дорівнюнє 1\µС, 

[з]; 

- λ, - інтенсинвність надходжнення завдань до спільнонго ресурсу [завдань/с]; 

- Твідп - середнінй час відповінді СЗД, рівний часу між моментонм надходжнення 

завданння і моментонм повного виконан ння цього завданння, наприклнад надання 

інформа нційного ресурсу;  

- Точ - середнінй час очікува нння для завданння, яке предстанвляє собою. 

різницю часу відповінді і часу обробки завданн ня, [с]. Тоді, час відповінді: 

1/відп очТ Т С                                                    (2.6) 

і коефіцінєнт ρ викорис нтання ресурсу рівний: 

ρ=λ/µС                                                          (2.7) 

Звідси час очікува нння Точ знаходинться як: 

1

1
очТ
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                                                       (2.8) 

Розглянемо варіантни консоліндації серверінв з СЗД, при цьому приймем но, що 

дисциплніна обслуго нвування черги заявок FIFO. Розгляннемо перший варіант, який 

характе нрний для випадку безпосе нреднє підключнення сервера до системи зберіга нння, 

що відповіндає варіантну «один сервер - одна СЗД» або система нм зберіга нння типу DAS. 

Такий варіант моделює нться набором з VCMO G|G|1, де V-кількість пар «сервер-

СЗД». Час відповінді визначинмо по (2.5-2.8). 

У звичайнній компанінї найчастніше немає єдиної системи зберіга нння даних, а 

окремо реалізо нвані системи зберіга нння без належнонго адмініс нтрування швидко 

заповнюнються. Тому ІТ-інфраструктурі компанінї потрібнні масштаб новані рішення, 

здатні впоратинся з інтенсинвними вибірка нми даних, дзеркал нюванням, репліканцією, 

відновлненням даних, ведення нм журналінв, які як правило, не вдаєтьс ня ефективнно 

реалізунвати на основі ізольовнаних СЗД, як у випадку «один сервер - одна СЗД». 

Шляхом об'єднання (консолідації) даних декількнох серверінв в єдину, централ нізовану 

і масштаб новану систему зберіга нння даних високої готовно нсті можна знизити 
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складнінсть середовнища зберіга нння при одночас нному підвище ннні швидкос нті обробки 

даних і їх доступнності для користунвачів. Поняття консоліндації систем зберіга нння 

даних з'явилося як спосіб не тільки організнації зберіга нння даних, але і поліпше нння 

роботи багатьо нх програм, що залежатнь від підсистнем зберіга нння. 

Розглянемо другий випадок - файл-серверна архітекнтура, що відповіндає 

варіантну «один сервер - багато СЗД». Такий варіант моделює нться ММО G\G\V з 

об'єднаним вхідним потоком Vλ [завдань/с] і чергою запитів до V СЗД. У цьому 

випадку очікуєтнься більш ефективнна робота, так як завданння не буде знаходинтися в 

стані очікува нння, якщо СЗД вільна. 

Обидва варіантни (безпосереднє підключнення сервера до системи зберіга нння та 

файл-серверна архітекнтура) володіюнть одним і тим же коефіцінєнтом викориснтання 

ресурсу ρ=λ/µC. У той час як система з єдиною чергою більш ефективнна, ніж 

система з V розділе нними засобам ни, все ж залишаєнться деяка нераціоннальність, коли 

черга відсутння, але не всі ресурси зайняті. У цьому випадку деякі ресурси 

залишаюнться вільним ни і їх потужнонсті не викориснтовуються для прискорнення роботи 

інших зайнятинх ресурсінв. Розгляннемо третій варіант, в якому об'єднаний як потік 

завдань, так і ресурси. Це відповіндає варіантну «багато серверінв - багато СЗД» або 

мереж зберіга нння даних типу SAN. Даний варіант моделює нться системо ню G|G|1 з 

інтенсинвністю потоку на вході Vλ [завдань/с] і пропускнною спроможнністю C системи 

зберіга нння даних. 

Середній час відповінді для системи G|G|1 можна знайти: 

(1 )

V
відп

V
Т

C C



  
 


                                                      (2.9) 

Відмінність систем з одним ресурсонм першого і третьог но варіантнів полягає в 

тому, що в останнінй інтенсинвність на вході і пропускнна здатніс нть помноже нні на V при 

незміннному коефіцінєнті викорис нтання ρ=λ/µC. Така система може бути реалізо нвана 

шляхом викорис нтання кластерна обчислюнвальних пристронїв з віртуалнізацієй 

інформа нційних ресурсінв, що дозволя нє ефективнно розділя нти наявні ресурси. 
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Віртуал нізація ресурсінв може бути предста нвлена як поділ одного фізичнонго сервера 

інформа нції на кілька частин, кожна з яких видно для користунвача в якості окремог но 

сервера. 

Оцінка надійно нсті ЦОД. Термін «надійність ЦОД» (reliability) означає 

ймовірнність того, що деякий об'єкт (елемент обладна нння, дата-центр в цілому) буде 

задовілньно працюва нти протягонм певного періоду часу при дотрима ннні певного 

набору умов. 

Надійність ЦОД зазвича нй включає в себе такі складовні як правильнно вибране 

приміще нння, наявніс нть налагод нженої системи безпере нбійного гарантонваного 

енергопностачання, грамотнної системи вентиля нції та кондицінонування, 

водопос нтачання та водовід нведення. Принципновим нюансом є правильнна побудовна 

телеком нунікаційних систем. Критичнним для користунвача залишає нться забезпе нчення 

комплекнсної безпеки дата-центру – контролню доступу, охоронн ної та пожежнонї 

сигналінзації, пожежог насіння. Все більшог но значенння набуваюнть аспекти 

катастрнофостійкості, а також дублюва нння ЦОД. В даний час мати резервнний ЦОД 

стало вже не просто бажаною опцією, а мало не обов'язковою умовою для багатьо нх 

компанінй. 

Розглянемо, яким чином може бути визначе нна ймовірнність безвідм новного 

функціоннування ЦОД. Структунра ЦОД показанна на рис. 1.5, де безліч M1 - серверн ний 

комплекнс (СК), до складу якого входять обчислю нвальні кластерни різних типів 

серверінв, M2 - безліч систем зберіга нння даних, також згруповнаних за типами СЗД, МЗ 

- безліч різних пристронїв мережевної інфрастнруктури, М4 - безліч елементнів системи 

управлінння і М5 - безліч елементнів інженернної системи.  

Процес функціоннування ЦОД організнований таким чином, що система успішно 

вирішує свої завданння за умови, якщо в справнонму стані знаходя нться:  

- мінімал ньно необхід нну кількіс нть серверінв безлічі M2 (СКі=1,А;j=1,B, i - число 

серверінв j-ї групи), 
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- мінімал ньно необхід нну кількіс нть систем зберіга нння даних безлічі M2 

(СЗДі=1,N;j=1,M, i - число СЗД j -го типу), 

- необхід нну кількіс нть пристронїв мережевної інфрастнруктури безлічі МЗ 

(МОj=1,J;i=1,I, j- найменунвань мережевного обладна нння (МО) i-го типу), 

- система управлінння MA,  

- інженернні системи М5. 

Перераховані елементни ЦОД мають різне функціоннальне призначнення і 

з'єднані так, що надійнінсть кожного з них безпосе нредньо впливає на працезд натність 

всього ЦОД в цілому. Тому в якості факторінв для оцінки надійнонсті функціоннування 

ЦОД слід взяти ймовірнності Рi (безвідмовного функціоннування всіх пристронїв в 

процесі вирішен ння системо ню поставлнених завдань (i - номер пристроню ЦОД). У 

загальнному випадку ймовірнності Рi можуть мати різні значенння. Імовірнність 

Р[F(ЦОД)] безвідм новного функціоннування ЦОД в цілому є функція від ймовірнностей 

безвідм новного функціоннування всіх його елементнів. Отже, узагальннена схема 

математничної моделі, що характе нризує безвідм новність функціоннування ЦОД, має 

вигляд, показанний на рис.2.3. 

 

Рис. 2.3. Схема математничної моделі для оцінки надійнонсті функціоннування 

ЦОД 

 

Проблема полягає в тому, як з логічнинх умов отриматни відповіндний вираз для 

кількіс нного значенння ймовірнності Р[F(ЦОД)]. Справа в тому, що ймовірнність 

P[F(ЦОД)] визнача нється на безлічі станів ЦОД θ(t). Число станів в даній множині 

дорівнюнє 2
n 

= N, де n - число структунрних елементнів ЦОД. Для обчисле нння 
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ймовірнності Р[F(ЦОД)] в нашому приклад ні необхід нно викориснтовувати теорему 

додаван ння ймовірнностей в наступнному вигляді: 

 
1

 [ ]
k n ks

i j

e i j

Р F ЦОД P Q




                                              (2.10) 

де Qi = 1-Pi;  

k - число справнинх пристронїв ЦОД, 

s - число станів ЦОД. 

Очевидно, для вирішенння даного завданння таким способонм доведетнься 

здійснинти повний перебір всіх N станів ЦОД, або ж придума нти більш ефективнний 

спосіб визначе нння працезд натних станів, особливно якщо врахуванти, що число станів 

ЦОД знаходинться в статичнній залежнонсті від числа його елементнів. Проблем на 

повного перебор ну станів стає практичнно нерозв'язною вже при збільше ннні числа 

елементнів ЦОД за все на один порядок. Для подоланння цього "прокляття 

розмірнності" можна запропоннувати два способи. Перший заснова нний на ідеї 

імітацінйного моделювнання станів складнинх систем з урахуваннням інтенсинвності 

відмов їх елементнів. В процесі моделювнання здійснюнється випадконвий вибір станів 

системи і проводинться оцінка ймовірнності її справнонго функціоннування в даному 

стані. Працезд натність системи оцінюєтнься за співвід нношенням працезд натних і не 

працезд натних станів одержувнаних з серії дослідінв. Точністнь рішення задачі даним 

способонм залежитнь від числа проведе нних дослідінв. Другий спосіб заснова нний на ідеї 

формалінзованого переход ну від логічнинх функцій, що описуютнь умови безвідм новної 

роботи системи, до відповіндних формул ймовірнності складнинх подій. При цьому для 

скороче нння переборну викориснтовується операціня ортогонналізації форм 

предста нвлення логічнинх функцій. 

В якості технічнного і математничного забезпе нчення для моделювнання і 

вирішенння даної проблем ни досить мати сучасну персона нльну ЕОМ з загальнним 

математничним забезпе нченням. Отриманні результнати викориснтовують на наступнних 

етапах моделювнання характе нристик ЦОД і його елементнів.[2] 
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Міжнародна некомернційна організнація Uptime Instituнte була сформовнана в 1993 

році з метою встановнлення стандарнтів на допоміжнне обладна нння для ЦОД, 

необхід нних для підвище нння надійнонсті та часу безвідм новної роботи дата-центрів. 

Виконуюнть вимоги стандарнтів організнації Uptime Instituнte сервернні ферми можуть 

пройти відповіндну сертифінкацію з присвоє ннням категорнії «Tier» (від 1 до 4), і кожен з 

чотирьонх сертифінкатів вказує на той чи інший рівень безпере нбійної роботи. 

Щоб допомог нти оператонрам ЦОД орієнтунватися в різнома ннітті рейтингнових 

систем і промислнових стандарнтів, що лежать в основі системи сертифінкації Tier, 

багато виробнинків допоміжнного обладна нння для ЦОД створилни свої власні методикни 

ранжува нння продукцнії. Яскравинм приклад ном може служити виробни нк дизельнних 

електронгенераторів MTU Onsite Energy, який нещодавнно запустинв свою власну 

рейтингнову систему Data Center Power. ДГУ, які увійшли в цю систему, відповіндають 

вимогам Uptime Instituнte Tier III і IV, а також характе нризуються підвище нною 

надійнінстю і корисноню потужнінстю. 

Надійність і безпере нрвність безвідм новної роботи мають вирішалньне значенння 

для оператонрів будь яких дата-центрів. Власникни великих платфор нм для інтерне нт-

торгівлі, пошуковних систем, соціальнних мереж, а також софтвер нні компанінї, які 

формуютнь кістяк онлайн-економіки, потребунють ЦОД, що функціоннують в режимі 

24/7/365. 

 

2.2.3 Резервунвання системи та її відмовонстійкість 

 

Перш за все, необхід нно сказати, що позначе нння N походитнь від англійс нького 

слова «need», що в перекла нді означає «необхідність». А для ЦОД необхід нна його 

безпере нбійна робота, тобто системи резервунвання насампе нред відповіндають за 

відмовонстійкість джерел безперенбійного живленння і систем охолоджнення. 

Для системи резервунвання цей символ N є позначе ннням необхід нного 

наванта нження для ефективнної роботи обладна нння. В одній системі, як правило, 
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викорис нтовуються кілька N елементнів. Їх принцип роботи залежитнь від схем, за 

якими вони були відтворнені. Існує кілька основнинх видів резервунвання: N, N + 1, 2N, 

2N + 1, 2 (N + 1), 3/2N. Залежно від встановнленої схеми резервунвання можна 

говоритни про відмовонстійкості системи: чим система складнінше, тим вона дорожча і, 

відповіндно, більш стійка до відмов і помилок. 

N. Відмітнна риса такої схеми резервунвання в тому, що як такого резервунвання в 

ній немає, а надійнінсть залежитнь від кожного окремог но елементна N. При збої в роботі 

одного з них негайно буде припиненна вся робота системи. Причина в тому, що, коли 

один з елементнів виходитнь з ладу, його наванта нження перерознподілити буде нікуди. 

В результнаті такого збою дані можуть бути безповонротно втраченні, і це спричиннить 

за собою, відповіндно, матеріа нльні збитки. Ця схема вже давно не експлуа нтується як 

раз через те, що ціна простою всього ЦОД в разі неполад нок занадто висока. По суті, 

при такій схемі часто відсутння сам ДБЖ або генератнор, а якщо навіть вони і є, то 

предста нвлені Одномод нульні система нми. 

 

 

Рис.2.4. Схема резервунвання N+1 

 

N + 1 - схема з одним резервнним елементном N(рисунок 2.4). В системі N + 1 

резервнний елемент залишає нться незадія нним у роботі до тих пір, поки в системі не 

станетьнся збій одного з основнинх елементнів.  
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У разі виникненння такого збою, резервнний елемент прийме на себе всю його 

наванта нження. Таким чином, система продовж нить працюва нти, але необхід нність 

відключнати всю систему для проведе нння ремонтнних робіт все ще виникне. 

Для цього передба нчені варіацінї: N + 2, N + 3 і т.д., в залежнонсті від вимог рівня 

надійнонсті і безпеки. Але варто враховунвати, що в цьому варіантні ускладннення схеми 

може привестни до більшог но простою. 

2N - це дві повні паралел ньні системи для кожного елементна N(рисунок 2.5). 

Тобто кожен елемент N в такій схемі дублюєтнься, а наванта нження однаковна на двох 

елементнах. При цьому жоден з них ніколи не наванта нжується повністню, і системи 

ділять наванта нження 50/50, але ефективнність роботи при цьому значно знижуєтнься. 

Однак, при такій системі резервунвання збій одного або декількнох елементнів N або 

вихід з ладу однієї з систем не вплинутнь на роботу всієї системи в цілому. 

 

 

Рис. 2.5. Схема резервунвання 2N 

 

2N + 1 - це паралел ньна система резервунвання, схожа з системо ню 2N, але з 

одним додатконвим резервнним елементном(рис. 2.6). 

Таким чином, якщо ЦОД вийде з ладу або потребунватиме технічнного 

обслугонвування, то все наванта нження можна перенес нти на паралел ньний блок, в той 

час як сам дата-центр продовжнить роботу без зупинок. 

Схема 2 (N + 1) - це паралел ньна система резервунвання з додатко нвим елементном 

N, в якій резервн ний елемент дублюєт нься, тобто це дві повні системи за схемою N + 1. 
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При виникне ннні збою або необхід нності технічн ного обслуго нвування резервн ні 

елементни N залишаюнться в будь-якому випадку, резервунються і ДБЖ, і системи 

охолоджнення, ДГУ чекає свого часу на окремом ну майданчнику. Ця система 

вважаєтнься відмово нстійкої. 

 

Рис.2.6. Схема резервунвання 2N+1 

 

Схема 3/2N включає в себе всі переваг ни системи 2N, але така система 

заванта нжена на 2/3, а не на 50/50 як в системі 2N, відповіндно і продуктнивність у 3/2N 

буде набагатно вище, а рахунки за електринку - значно менше(рис. 2.7).  

 

Рис.2.7. Схема резервунвання 3/2N 

 

При відмові одного з елементнів мінімал ньна ймовірн ність втрати наванта нження. 

Навіть якщо вийде з ладу один з ДБЖ, то його наванта нження підхопинть сусідня 

система. Як і в будь-який інший схемою, тут можливі варіацінї: наприклнад, якщо 

додати четвертну групу ДБЖ, то схема вже буде називатнися 4/3 N. Як не дивно, ця 

схема прийшла їх мереж передачні даних і великої популяр нності у дата-центрів не 
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користунється. Далі приведе нна таблиця 2.1 зі значенннями ймовірнності відмови та 

тривалонсті простою в різних схемах резервунвання.[19] 

Наступним кроком на шляху забезпе нчення його відмовонстійкості ЦОД повинна 

стати резервунвання інженернних систем. Структунры дата-центру більше 10 років, ми 

переконнані, що не всі замовнинки в повній мірі усвідом нлюють важливінсть дублюва нння 

основнинх комунікнацій. Космічнні кораблі і ті падають, а обладна нння в ЦОД в ідеалі 

повинно працюва нти 365 днів на рік і 24 години на добу. Будь-яка вихідна з ряду або 

потребунюча у профіла нктиці деталь повинна бути заміненна без зупинки роботи всіх 

критичнних сервісінв. 

       Таблиця 2.1. 

Ймовірності відмови та тривалонсті простою в різних схемах Резервунвання 

 Схеми резервунвання 

N N+1 2N 2(N+1) 
Ймовірність 

відмовин 
Тривалість 
простоюн 

Ймовірність 
відмовин 

Тривалість 
простоюн 

Ймовірність 
відмовин 

Тривалість 
простоюн 

Ймовірність 
відмовин 

Тривалість 
простоюн 

1 0,23% 20Г 0,0005% 0,046Г 0,0005% 0,046Г 2,7  10-9% 0,0009сек 

2 0,46% 39,3 Г 0,0016% 0,137Г 4,7  10-6% 1,5сек 2,4  10-5% 0,008сек 

3 0,68% 59,7 Г 0,0031% 0,273Г 4,0  10-8% 0,013сек 9,7  10-5% 0,03сек 

4 0,9% 79,5 Г 0,0052% 0,454Г 3,5  10-10% 0,0001сек 2,7  10-7% 0,08сек 

5 1,13% 99,1Г  0,0077% 0,679Г 2,9  10-12% 0,000001сек 6,0  10-7% 0,2сек 

6 1,35% 118,6Г 0,0108% 0,948Г 2,5  10-14% 0,8  10-8сек 1,2  10-6% 0,37сек 

7 1,58% 138,1Г 0,0144% 1,261Г 2,1  10-16% 0,7  10-10сек 2,1  10-6% 0,65сек 

8 1,% 157,5Г 0,0185% 1,618Г 1,9  10-18% 0,6  10-12сек 3,4  10-6% 1,08сек 

9 2,02% 176,7Г 0,0230% 2,018Г 1,7  10-20% 0,5  10-14сек 5,3  10-6% 1,67сек 

10 2,24% 195,9Г 0,0281% 2,460Г 1,4  10-22% 0,5  10-16сек 7,9  10-6% 2,49сек 

 

Відповідно до стандар нтів Uptime Інститунт виділяюнть чотири рівні 

відмовонстістійкості інфрастнруктури ЦОД, котрі приведе нні в таблиці 2.2 

Дата-центр Рівня Tier I. Всі інженернні компоне ннти такого ЦОД можуть 

викорис нтовуватися без резервунвання. Для систем охолодж нення це означає, що 

допуска нється застосунвання кондицінонерів будь-якого типу за умови, що їх кількіс нть 

достатння для зняття теплово нї наванта нження. При виході з устрою будь-якого 

кондицінонера або при проведе ннні технічнного обслуго нвування кондицінонерного 

обладна нння або систем його електро нпостачання доведет нься частковно або повністню 

зупинитни обладнанння дата-центру. 
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        Таблиця 2.2. 

Рівні відмовонстістійкості інфрастнруктури ЦОД 

 Рівні 

відмовонстійкості 

Час простою 

ЦОД за рік 

Схеми резервунвання 

Tier I 99,671% 28,8 років Схема резервунвання відсутн ня (N). Ні 

одна із систем не резервунється і 

простій кожної одиниці устаткунвання 

означає простій всього ЦОД. 

Tier I I 99,749% 22,0 роки Схема резервунвання N+1. До N 

одиниць додаєть нся одна резервнна, 

що зменшує ризик виходу зі 

строю ЦОД 

Tier I I I 99,982% 1,6 років Схема резервунвання N+1 з 

можливістю паралелньного 

проведення профіланктичних 

робіт. 

Tier IV 99,995% 0,4 роки Схема резервунвання 2(К~1). 

Кожен елемент системи N+1 

дублюється аналогінчним. 

 

Єдиний серйозн ний вимога полягає в тому, що при наявнос нті харчува нння 

сервернного та комп'ютерного обладна нння від аварійнних генератнорів всі системи 

кондицінонування також повинні бути підключнені до них в режимі очікува нння. 

Дата-центр Рівня Tier II. Інженернна інфрастнруктура дата-центру рівня II 

повинна бути побудовнана за принципном резервунвання компоненнтів. 

Охолоджувальне устаткунвання резервунється за схемою N + 1, где N - необхід нне 

кількіс нть обладна нння для зняття 100% тепловонї наванта нження. При цьому повинен 

бути передба нчений один резервнний кондицінонер на кожні три-чотири робочих. 

Трубопроводи контуру холодон носія не реєструнються, але циркуля нційні насоси 

та фільтри також встановнлюються в кількос нті N + 1. 

Кондиціонуючі системи повинні бути підключнені до генератнорів в режимі 

очікува нння. Електронпостачання систем кондицінонування розподінляється таким 

чином, щоб мінімізнувати вплив на кліматинчні системи, які можуть виникнунти 

внаслід нок виходу одного з систем електронживлення. Всі системи темпера нтурного 

контролню повинні бути запитанні через ДБЖ. 
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Така дата-центр повинна працюва нти 24 години 365 днів в році, але 

обслугонвування критичнно важливинх вузлів системи охолодж нення, наприклнад повна 

заміна холодонносія в трубопрноводах, вимагатниме зупинки всієї системи 

охолоджнення та, відповіндно, всього ЦОДа. 

Дата-центр Рівня Tier III. Інженернні системи такого ЦОД, в тому числі 

системи охолодж нення, повинні проектунватися таким чином, щоб забезпе нчити 

можливінсть обслугонвування систем одночас нно (паралельно) з роботою дата-центру. 

Це досягає нться за рахунок викорис нтання декількнох розподінльних силових мереж та 

охолоджнувальних контурінв, що дозволя нють відключнати частину трубопр новодів 

холодонносителя для проведе нння плановинх робіт та ремонту без впливу на роботу 

дата-центру. 

Заплановані впливи на системи охолодж нення - обслугонвування, ремонт, заміни 

компоне ннтів, додаван ння або видаленння кондицінонерів, чилллернів, насосів, 

випробунвань компоне ннтів і систем - не призвод нять до порушеннь у роботі 

комп'ютерного обладна нння дата-центру. 

Живлення комп'ютерного та телеком нунікаційного обладна нння повинно 

здійснюнватися з декількнох вводів, і для забезпе нчення його безперенбійного 

функціоннування при пропускнанні живленння потрібнні два одночас нно працюючні 

активні розподінльні лінії. Ці лінії повинні бути з'єднані з двома окремим ни ДБЖ, в 

яких кожна система має резервунвання N + 1. 

Дата-центр Рівня Tier IV. Рівень технічнних рішень, реалізо нваних в інженернній 

інфрастнруктурі дата-центру рівня IV, повинен забезпе нчувати стійкіс нть до відмов, в 

тому числі і до незапла ннованих дій. Застосунвання до системи охолодж нення це 

означає викорис нтання тих же принципнів, що і для систем охолоджнення дата-центрів 

рівня рівня III, разом із резервнними система нми управлінння (контролерами) на основі 

конфігунрації «система + система н». Для систем охолоджнення, що базуютьнся на 

фреоннинх кондицінонерах з безпосе нреднім розшире ннням, повинні передба нчатися 

альтерннативні ресурси холоду на базі водних акумуля нторів. 
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3 ПІДВИЩЕ нННЯ ЕФЕКТИВ нНОСТІ ФУНКЦІОнНУВАННЯ ЦЕНТРІВ 

ОБРОБКИ ДАНИХ 

 

3.1 Визначе нння поняття ефективнності ЦОД 

 

У широком ну сенсі ефективнність - це комплекнсна характе нристика ЦОД, що 

відобра нжає ступінь його відповіндності потреба нм та інтерес нам її замовнинків, 

користунвачів, інших зацікавнлених осіб.  

Основні потреби і інтерес ни зацікавнлених осіб в формалінзованому та 

агреговнаному вигляді можуть бути предста нвлені у вигляді цілей створенння ЦОД. 

Тому з певним ступене нм точностні ефективнність можна предста нвляти як ступінь 

відповіндності ЦОД цілям його створенння, тобто ефективнність в широком ну сенсі 

враховунє аспект результнативності. 

До потреб та інтерес нів зацікавнлених осіб в більшос нті випадкінв віднося нть і 

виконанння обмежен нь, наприклнад на фінансонві витрати і/або на час створенння ЦОД. 

Таким чином, ефективнність можна уявити як ступінь задовол нення потреб і/або 

досягне нння цілей, співвід ннесені з необхід нними (або виробленними) витрата нми коштів. 

Таким чином, ефективнність в широком ну сенсі враховунє аспект економінчної 

ефективнності.[2] 

Ефективність ЦОДа, в першу чергу, визнача нється цілями, які ставить перед 

собою компаніня, що їм володіє. Відповіндно, критерінї ефективнності для комерцінйного 

ЦОДа і корпорантивного будуть різні.  

Для комерцінйних ЦОДів - це рентабе нльність. Вона досягає нться за рахунок 

більш високої конкуре ннтоспроможності в порівня ннні з корпора нтивними, високих 

показнинків енергое нфективності, можливонсті швидко адаптувнатися до вимог клієнтінв 

і швидко масштаб нироваться. 

Для корпорантивних ЦОДів найважлнивішим критерінєм ефективнності буде 

знову-таки прибуткновість бізнесу. Корпора нтивні ЦОД обслуго нвують тільки інтерес ни 
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своїх власникнів, тому ефективнність досягає нться вже за рахунок високог но рівня 

доступнності ЦОДа і IТ-сервісів, роботу яких він забезпе нчує, збаланс нованого штату 

служби експлуа нтації, добре збудова нних організнаційних процесінв. Часто корпорантивні 

ЦОДи не мають можливонсті масштаб нуватися, тому енергое нфективність і 

інтенсинвність викорис нтання обчислюнвальних ресурсінв також грає важливу роль. 

Віртуалізація – один з найпошинреніших способінв підвище нння ефективнності 

ЦОДа. Ці технолонгії дозволя нють консоліндувати ресурси, домогти нся максима нльного 

рівня утиліза нції обчислюнвальних ресурсінв, ресурсінв СЗД. Відповіндно до результнатів 

досліджнень Gartner, для корпорантивних ЦОДів оптималньним вважаєтнься рівень 

віртуалнізації до 80%, що дозволя нє підвищинти економінчну ефективнність спожива нння 

ресурсінв на 20-30%. 

З точки зору таких критерінїв, як інтенсинвність викориснтання обчислюнвальних 

ресурсінв, гнучкіс нть, можливінсть масштаб нуватися, на ефективнність ЦОДів впливає 

активнинй розвитонк сервісн ного підходу до IТ, перехід до хмарних моделей 

спожива нння. Якщо ЦОД не тільки продає свої площі, а й надає кліgєнтнам різні IТ-

сервіси за моделямни SaaS, PaaS, IaaS - це ознака високої ефективнності. 

До 50% витрат на електроненергію в ЦОДах – це електро ненергія, що 

витрача нється на охолоджнення. Тут ефективнність може бути підвище нна за рахунок 

застосунвання стандарнтних підходінв, таких як поділ повітря нних потоків, застосунвання 

заглушонк, правильнна і акуратнна комутацнія.  

Крім цього, мова може йти про викориснтання так званих "зелених" технолонгій. 

Це застосунвання систем вільног но охолоджнення, ефективнне управлінння інженернною 

інфрастнруктурою, викорис нтання виділяєнться ЦОДом тепла для цілей опаленння 

житловинх будинкінв. Такі приклад ни вже є в світі. 

В умовах обмежен ного просторну в подальш ному ми будемо змушені 

викорис нтовувати обчислюнвальні обладна нння високої щільнос нті, ще активнінше 

будуть викориснтовуватися технолонгії віртуал нізації. У такій ситуацінї визнача нльною 
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стає якраз енергое нфективність, і до проектунвання ЦОДів будуть пред'являтися все 

більш високі вимоги. 

Основою побудовни ІТ-інфраструктури компанінї є Центр обробки даних (ЦОД). 

Основне завданн ня ЦОД - забезпе нчення гарантонваної безвідм новної роботи ІТ-

інфраструктури підприєнмства. В даному випадку мова йде не тільки про 

автоматнизацію бізнес-процесів, а й про максима нльно надійне зберіга нння даних, про 

гарантонване постійнному доступі до них.  

ЦОД можна модернінзувати, додаючи обчислю нвальні ресурси при 

впровад нженні нових бізнес-додатків, а також збільшунвати обсяг під зберіга нння 

даних, що означає можливінсть швидкої адаптац нії до мінливинх вимог бізнесу. 

В першу чергу центри обробки даних затребунвані великим ни організ націями, 

такими як (електронний уряд, держпоснлуги), великим ни організнаціями, такими як, 

банки, страховні та торгові корпора нції, підприєнмства добувнонї галузі, 

телеком нунікаційні компанінї (біллінгові системи, хостинг, всілякі Web-сервіси та 

соціальнні служби). Всі вони викорис нтовують складні бізнес-додатки, і їх діяльнінсть 

залежитнь від надійнонсті функціоннування ІТ-інфраструктури. 

Найважливішими переваг нами створенння ЦОД є консоліндація обчислюнвальних 

потужнонстей і систем зберіга нння. Відомо, що централнізоване управлінння ІТ-

інфраструктурою та інформа нційними система нми ефективнніше, ніж в разі 

розподінленого неоднорнідного рішення. До того ж простіш не забезпенчити 

спостернеження за єдиним комплекнсом і захист від можливинх збоїв. 

Відомо, що в області ІТ-систем високої доступн ності ситуаціня постійнно і 

стрімко змінюєт нься. Відсутнність єдиного підходу до організнації ЦОД, стандарнтів 

проектунвання і експлуа нтації різних центрів обробки та приміще ннь ставлятнь 

проблем ну виробле нння системнного підходу до реаліза нції інфрастнруктури, а також 

розробкни методів і моделей функціо ннування ЦОД на новий рівень.  
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Поява досвіду у вигляді стандар нтів, моделей і методів дозволи нть уніфікунвати 

реаліза нцію ЦОД і спростинти внесенння змін до його інфрастнруктури тим самим 

сприяти тиражовнані і масштаб нованості рішень. 

Обсяги інформа нції в майбутнньому будуть тільки рости. Подальш не зростанння 

таких секторінв Інтернент, пов'язаних з бізнес-додатками, як електроннна комерціня, 

платежі, комунікнації вимагаюнть відповіндної інфрастнруктури.  

За прогнознами досліднників, зміна клімату входить в число тенденцній, які, за 

прогнознами досліднників, впливаюнть на галузь центрів обробки даних протягонм 

наступнних 5 років. І растуще не визнанння пристронїв Інтерне нт речей (IoT) буде 

продовжнувати формува нти майбутннє центрів обробки даних. 

Досліджувальна фірма Gartner передба нчила, що 90 відсоткнів великих центрів 

обробки даних будуть реагува нти на широком насштабні екологінчні та соціальнно-

економічні тенденцнії, перегля ннувши свої стратег нії. 

Тенденції, які впливаюнть на галузь центрів обробки даних протягонм наступнних 

5 років. Основуюнчись на досліджненнях Gartner та інших галузевних експертнів, 

наступнні зміни, які заставя нт ІТ-спеціалістів адаптувнатися за допомогною інновацній: 

 

3.2 Методи підвище нння ефективнності функціоннування інженернної системи 

ЦОД 

 

3.2.1 Метод підвище нння енергое нфективності ЦОД 

 

Енергоефективність центрів обробки даних розрахонвується на підставні таких 

показнинків, як коефіцінєнт ефективнності викорис нтання електроненергії PUE і 

ефективнність інфрастнруктури ЦОД DCiE. Головна проблем на полягає в тому, що 

часто невідом но, скільки електро ненергії спожива нють окремі компоненнти і оптималньно 

вони розміще нні в ЦОД. В такому випадку на допомог ну приходя нть рішення для 

управлінння продуктнивністю ЦОД. 
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ІТ-менеджерам необхід нні реальні дані про кількіс нть електро ненергії, що 

витрача нється компоне ннтами ЦОД, але проблем на полягає в тому, що отриматни їх 

дуже важко. Часто аналіз обмежує нться складаннням даних про енергос нпоживання 

серверінв, систем зберіга нння та мережевного обладна нння, зазначенних виробнинками. 

Але таким чином можна отриматни тільки приблизнні значенння, які не дозволя нть 

оптимізнувати енергос нпоживання всього ЦОД. 

Щоб допомог нти зрозумінти викорис нтання енергії в центрі обробки даних, ми 

повинні розумітни і повідом нляти про енергію за допомог ною тих же показнинків 

енергое нфективності, таких як ефективнність викорис нтання енергії (PUE) і 

ефективнність інфрастнруктури центрів обробки даних (DCiE). Хоча вони ще не є 

стандар нтами, вони допомаг нають аналізунвати викорис нтання енергії.[22] 

Ефективність викорис нтання енергії – це індекс, який визнача нється Green Grid, 

який вимірює, наскільнки ефективнно комп'ютерний центр обробки даних 

викорис нтовує енергію, зокрема, скільки енергії викорис нтовується обчислюнвальним 

обладна ннням. PUE – це відноше нння загальнного обсягу енергії, що викорис нтовується 

обчислюнвальним центром обробки даних, до енергії, що передає нться в 

обчислюнвальне обладна нння. PUE визнача нється за шкалою від 1 до 4, причому 1 дуже 

ефективнний і 4 дуже неефектнивний. Все, що не зважає обчислюнвальним пристронєм в 

центрі обробки даних (освітлення, охолоджнення і т. д.), відносинться до категорнії 

спожива нння енергії об'єкта. 

Total Facilitнy Power - це потужнінсть, вимірянна на лічильннику комуналньних 

послуг, в той час як IT Equipme нnt Energy предста нвляє наванта нження ІТ-обладнання. 

Ефективність інфрастнруктури центру обробки даних, ще один індекс, який 

визнача нється зеленою сіткою, є зворотнною величинною PUE. Він розрахонвується як 

відсотонк, беручи повну потужнінсть ІТ-обладнання, потім ділячи його на загальнну 

потужнінсть в центр обробки даних, помноже нний на 100. 

DCiE = Потужнінсть ІТ-обладнання [кВт] / Загальнна потужнінсть [кВт] * 100% 
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Насправді не вся влада, яка надходинть в центр обробки даних, 

викорис нтовується для управлінння ІТ-навантаженнями. В енергос нистемі є втрати, які 

не можна ігнорувнати. Крім того, електроненергія спожива нється інфрастнруктурою 

підтрим нки центрів обробки даних. До елементнів інфрастнруктури підтрим нки 

віднося нться силові трансфонрматори, джерела безперенбійного живленння (ДБЖ), 

генератнори, кондицінонери комп'ютерного залу (CRAC), віддале нні блоки передачні 

(RTU), чиллери, системи вентиля нції, кондицінонування повітря (HVAC) і системи 

відеоспностереження.[23] 

 

Рис.3.1. Ефективнність викориснтання електроненергії 

 

Консорціум The Green Grid Consortнium визначинв чотири параметнри для 

чисельнної оцінки екологінчності та енергое нфективності центрів обробки даних: 

Ефективність викорис нтання електроненергії (Power Usage Effectiнveness, PUE). 

Цей показнинк показує, яка частина загальн ного енергос нпоживання в ЦОД доводитнься 

на частку систем ІТ (рисунок 3.1). Значенння PUE виходитнь при розподінлі показнинка 

загальнного енергос нпоживання всього ЦОД на кількіс нть електро ненергії, що 

витрача нється обладна ннням ІТ. 

PUE = загальнне енергос нпоживання ЦОД / витрата систем ІТ. Чим вище 

результнат, тим більше енергії витрача нється не на постача нння компоне ннтів ІТ, а на 

супутні процеси: охолодж нення, освітле нння, ДБЖ і т. д. Так, значенння PUE, рівне 2,0, 

означає, що з 2 Вт, що надходя нть в ЦОД, система нм ІТ дістаєтнься тільки 1 Вт. 
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Ефективність інфраст нруктури ЦОД (Data Center Infrastнructure Efficieнncy, 

DCIE). Цей параметнр визначанє загальнну ефективнність ЦОД, вираженну у відсоткнах. 

Коефіцінєнт DCIE є зворотнне значенння коефіцінєнта PUE. Так, якщо PUE дорівнюнє 1,6, 

то значенння DCIE становинть 1: 1,6 х 100 = 62,5%. 

Ефективність викорис нтання води (Water Usage Effectiнveness, WUE). Цей 

параметнр визнача нє співвід нношення між витраченної водою і кожен кіловат, спожити нм 

обладна ннням ІТ (літри на кВт × год, л / кВт × год). Даний коефіцінєнт показує, 

наскільнки економнно ЦОД обходитнься з водою для охолоджнення. 

Ефективність викорис нтання вуглецю (Carbon Usage Effectiнveness, CUE). Цей 

параметнр розрахонвується на основі кількос нті викиду вуглекинслого газу, що 

виділяєнться при виробнинцтві електро ненергії для постача нння всього ЦОД, 

помноже нного на значенння PUE. 

CUE = викид вуглекинслого газу (CO2 в кг) при виробнинцтві енергії × PUE. Цей 

параметнр визнача нє екологінчність джерел енергії, що постача нють ЦОД електринкою. 

Чим вище його значенння, тим нижче екологінчна ефективнність ЦОД. У майбутнньому 

даний коефіцінєнт стане ще більш важливинй, в тому числі тому, що в 2013 році 

Європейнський союз збираєтнься ввести податок на викиди вуглекинслого газу, який 

торкнетнься і власникнів ЦОД.[22]  

Щоб визначинти значенння коефіцінєнтів PUE і DCIE, необхід нно замірятни 

загальнне енергоснпоживання всього ЦОД. Цей трудомінсткий і багатий помилка нми 

процес істотно спрощує нться при викориснтанні рішення для управлінння 

продуктнивністю ЦОД (Data Center Performнance Managemнent, DCPM). На підставні 

інформа нції, що надходинть від електринчних лічильнників, систем енергопностачання, 

охолоджнувальних установнок, насосів і освітлюнвальних систем, DCPM визнача нє 

сумарне спожива нння електроненергії в ЦОД. Частковно ці дані надаютьнся за 

допомог ною SMTP або через спеціал нізовані додатки. Результнати вимірювнань можуть 

комбінунватися з даними з інших джерел, в тому числі з таблиць Excel або вже 

згадано нї докуменнтації, що надаєтьнся виробнинками.[23] 
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На другому етапі необхід нно визначинти енергос нпоживання самих систем ІТ. До 

них віднося нться сервери, комутатнори, системи зберіга нння інформа нції та інші 

мережевні компоне ннти. В ході цієї ревізії важливо врахува нти і віртуалнізовані 

компоне ннти (сервери, пристронї зберіга нння і мережі). На підставні двох отриманних 

результнатів - загальнного енергос нпоживання всього ЦОД і безпосе нредньо обладна нння 

ІТ - можна розрахунвати значенння PUE і DCіE (таблиця 3.1). Ще однією переваг ною 

такої інвента нризації є те, що в ході цієї роботи з'являється можливінсть виявити 

наявніс нть невикорнистовуваних серверінв. Згідно з даними досліджнення, проведе нного 

в 2010 році фахівцянми з The Green Grid Technic нal Forums, в ЦОД зазвича нй є 10-15% 

«кинутих» серверінв. Такі комп'ютери марно витрача нють електро ненергію і 

охолоджнуючу потужнінсть, котрі дають нічого натоміс нть.[22] 

Неможливо досягти ідеальн ного значенння PUE 1.0 (рисунок 3.2). У 

Досліднницькому центрі Data Center інститунту, присвячненому Uptime Instituнte, 

зробленно висновонк про те, що середня вартіст нь PUE для найбільнших об'єктів своїх 

респонд нентів становинть 1,7. 

Green Grid рекоменндує викорис нтовувати річні показнинки спожива нння енергії в 

розрахуннках, що дозволя нє засобам уникнутни періодінв, коли їх ІТ-обладнання працює 

на повну потужнінсть, щоб уникнутни неправинльних значень PUE. 

Таблиця 3.1. 

Значення PUE та DCіE та їх оцінка 

Значення PUE Значення  DCIE Оцінка 

1,3 77% Оптимальна організнація ЦОД 

1,6 62,5% Облік кращих методівн 

2,0 50% Можливі покраще нння 

3,0 33% Практично не застосонвані ніякі міри для 

підвище нння енергое нфективності 

 

Згідно Green Grid, найбільнш ймовірнна точка вимірювнання буде на виході 

блоків розподінлу живленння комп'ютера (PDU).[23] 
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Рис.3.2.Типові значенння для DCiE (PUE) варіюютнься від дуже неефектнивного 

33% (3,00) до дуже ефективнного 90% (1.11) 

 

На основі отриманних даних можна запланунвати заходи щодо підвище нння 

енергое нфективності та екологінчності ЦОД. Проблем ни виникаюнть, коли такі зміни 

реалізунються за методом проб і помилок. Спроби в якості експеринменту змінити 

розташунвання серверн них стійок в ЦОД або по-швидкому організнувати «гарячу зону» 

(Hot Zone) трудомінсткі, чреваті прорахуннками і можуть привестни до порушенння 

роботи систем. Набагатно ефективнніше поперед нньо змоделюнвати запланонвані зміни за 

допомог ною інструм нентів DCPM. Для цього в програм ні необхід нно створитни 

віртуалньні моделі всіх компоне ннтів ІТ (наприклад, сервернних стійок, систем 

охолоджнення і елементнів енергопностачання), після чого спеціал ністплановник зможе 

побачитни на екрані можливі наслідк ни передбанчуваних змін. Зокрема, він зможе 

зрозумінти, чи вдастьс ня забезпенчити достатнню подачу електроненергії, якщо 

розмістнити в певній зоні ще одну сервернну стійку високої щільнос нті (High Densityн), 

чи не виникне проблем з перегрінвом або де ще є місце для сервернного кластерна. 

Основою надійнонї роботи ЦОД є електро нпостачання: безпере нбійне (джерела 

безпере нбійного живленння - ДБЖ) і гарантонване (дизель-генераторні установнки - 

ДГУ). У момент зникненння напруги міської мережі ДБЖ повинні підтрим нати 

харчува нння обладна нння до повного запуску ДГУ, який зможе забезпе нчити 

електроненергією весь ЦОД. 
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Для того щоб ЦОД не встав у відсутнності електро нпостачання, вкрай важливо, 

по-перше, зарезернвувати ДБЖ, а, по-друге, проводинти регулярнні сервісн ні роботи. 

До яких ризиків може привестни наявніс нть тільки одного ДБЖ - в цілому 

зрозумінло. У кращому випадку ми не зможемо провестни тестува нння джерела, в 

гіршому - отримає нмо простий ЦОД. Але часом навіть наявніс нть декількнох ДБЖ не 

дає свободу дій. Так в одній організнації джерел в ЦОДі було два, але кожен мав 

лише свою групу серверінв, а не служив резервонм один для одного. При проведе ннні 

технічнного обслугонвування у сервіс-інженера прихопинло спину. Падаючи, він 

якимось чином примудрнився знеструнмити вихід ДБЖ. І, за законом підлост ні, 

вимкнутни в розпал робочог но дня джерело знеструнмив групу серверінв з найбільнш 

критичнними додатка нми. 

Для запобіг нання небажан них простоїнв потрібнні регулярнні комплекнсні сервіснні 

роботи. В одному з ЦОД перевірнки проводинлися тільки щодо ДГУ. ДБЖ справно 

показувнав 10 хвилин автоном нії, але його ніхто не обслуго нвував. Вік батарей на той 

час перевалнив за 5 років, і під час одного з бойових запускінв вони змогли 

опрацювнати лише 29 секунд. У той час як ДГУ завелас ня і змогла прийнятни на себе 

наванта нження через тільки 33 секунди. До всього іншого, все обладна нння  живитьс ня 

від одного ДБЖ (від другого було вирішенно відмовинтися ще на етапі реаліза нції через 

бюджетнні обмежен ння). У підсумкну - падіння ЦОД. Повне відновл нення всіх 

обчислюнвальних систем зайняло близько 12 годин. 

Основні помилки: 

- Відмова на стадії реаліза нції від другого ДБЖ. Важкі часи закінчинлися, але 

другий ДБЖ так і не був придбанний. 

- Відсутнність комплекнсного обслугонвування всіх інженернних систем ЦОД. При 

регулярнному сервіснному обслуго нвуванні ДБЖ про їх незадовнільний стан стало б 

відомо заздале нгідь. 

- Відсутнність регламе ннтів плановонго обслугонвування ЦОД і хаос при його 

експлуа нтації. 
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Сьогодні 95% всіх джерел безпере нбійного живленння виробля нються з 

викорис нтанням свинцевно-кислотних батарей в якості джерела постійн ного струму. 

Тим часом деякі вендори вже оголосинли про початок переказ ну декількнох 

моделей пристро нїв безпере нбійного живленння з свинцевно-кислотних акумуля нторів на 

літій-іонні. Їх початконва вартістнь поки що вище свинцевно-кислотних, однак за 

останні кілька років розрив у цінах істотно скороти нвся. 

За даними Schneidнer Electriнc, в залежнонсті від сфери застосунвання літій-іонних 

акумуля нторів в загальнній вартостні володінння протягонм терміну їх служби можна 

домогтинся економінї в 10-40% в порівня ннні з традицінйними акумуля нторами. 

 Літій-іонні акумуля нтори (Li-ion) накопичнують набагатно більше енергії в 

меншому обсязі. Так, в порівня ннні з свинцевно-кислотними акумуля нторами з 

клапаннним регулювнанням (VRLA) дорівнюнє потужнонсті вони займаютнь втричі 

менше місця. А завдяки тривало нму терміну служби істотно скорочунються обсяги 

робіт і витрат по їх заміні. 

Тим часом переважнна більшіс нть ДБЖ як і раніше комплекнтується свинцевно-

кислотними батарея нми, відомим ни своєю надійнінстю, високою якістю і 

оптималньними ціновим ни характе нристиками. 

Класи ДБЖ. 

За принципном дії ДБЖ ділятьс ня на три основні класи: резервнні ДБЖ (off-line), 

лінійнон-інтерактивні (line-interactive) і ДБЖ з подвійнним перетвонренням (on-line). 

Тип ДБЖ визнача нється співвід нношенням параметнрів на вході і виході пристроню. У 

перших частота і напруга на виході визнача нються частотоню і напругоню на вході; 

другі стабілінзують напругу на виході при збігу частот, а ДБЖ з подвійнним 

перетвонренням перетвонрюють змінну напругу в постійнну і знову генеруюнть на 

виході змінну (синусоїдальну) напругу, характе нристики якого не залежатнь від 

параметнрів на вході ДБЖ. У звичайнному режимі при живленнні від мережі 

електроненергія надходинть через випрямлняч і інвертонр, одночас нно заряджа нючи 
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батареї. У разі зникненння або збою живленння на вході ДБЖ инверте нр живитьсня від 

акумуля нторних батарей. 

Перемикання відбува нється без викорис нтання статичнного перемикнача, тому 

перехід на роботу від батарей миттєви нй. Статичнний ключ в даній схемі 

викорис нтовується тільки для переход ну на режим автоматничного байпаса для 

живленння наванта нження в разі істотнонго збою в роботі ДБЖ (рисунок 3.3). 

 

 

Рис. 3.3.ДБЖ з подвійнним перетвонренням відрізнняє надійнинй захист 

наванта нження по електронживленню. 

 

 

Рис.3.4. ДБЖ з подвійнним перетвонренням: аварійнний режим, харчува нння від 

батареї. 

 

 В ДБЖ з подвійнним перетвонренням (рисунок 3.4) підтрим нується точне 

регулювнання напруги і частоти на виході ДБЖ, безпере нбійно здійснюнється перехід в 

байпас. Ручний байпас можна викориснтовувати для обслугонвування та «гарячої» 
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заміни батарей і самого ДБЖ. Такі ДБЖ відрізнняює постійнна стабілінзація напруги і 

частоти, безпере нрвність фази вихіднонї напруги, відсутн ність вплив наванта нження на 

мережу, повна фільтра нція харчува нння. Але є і негативнні сторони - складнінсть 

констрункції і висока ціна, відноснно невисокний ККД. Діапазонн потужнонстей 

пристронїв, що випуска нються дуже широкий - від 600 ВА до декількнох сотень кВА. 

Перебої в роботі ЦОД завдаютнь серйознної шкоди їх клієнта нм і іміджу самих 

компанінй. Тому власникнам важливо знаходи нти ефективнні рішення для підвище нння 

надійнонсті електронживлення своїх дата-центрів. Світові виробни нки систем 

безпере нбійного живленння для дата-центрів пропонунють свої варіантни реаліза нції 

ДБЖ. Основнинми вимогам ни до ДБЖ для ЦОД є висока надійнінсть (з урахуваннням 

часу відновлнення системи, тобто важливинй не параметнр MTBF, а коефіцінєнт 

готовнонсті); високий ККД при неповнонму наванта нженні (50-80%), що безпосе нредньо 

відбива нється на тепловинділення і економінчності обладна нння; підтрим нку паралелньної 

роботи з нарощувнанням потужнонсті або підвище ннням ступеня резервунвання; 

масштаб нованість; високий вхідний і вихіднинй коефіцінєнт потужнонсті і малий 

коефіцінєнт гармонінйних спотворнень вхідног но струму, що особливно важливо при 

організ нації резервнного живленння від ДГУ. 

При відсутнності системи резервн ного електронживлення від ДГУ збільшинти час 

автоном нної роботи можна за рахунок зовнішн ніх акумуля нторних шаф. У числі 

обов'язкових функцій ДБЖ старшог но класу - інтелекнтуальні системи управлінння 

зарядом АКБ, засоби оповіще нння обладна нння про низький заряд акумуля нторних 

батарей. Застосунвання в ЦОД енергое нфективних ДБЖ допомаг нає знизити 

спожива нння електроненергії, при цьому потужнінсть і надійнінсть джерел 

безпере нбійного живленння залишаюнться незміннними. 

ДБЖ з подвійнним перетвонренням забезпе нчують найвищинй ступінь захисту від 

різних збоїв в електро нмережі, так як ІТ-системи повністню захищенні від впливу 

електронмережі і живлятьнся від ДБЖ безпосе нредньо. При викорис нтанні такого ДБЖ 

обладна нння захищенне від проблем, пов'язаних з перепад нами напруги, зникнен ння 
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харчува нння та іншими можливинми збоями електронмережі. З цієї причини ДБЖ з 

подвійнним перетвонренням викорис нтовуються для забезпе нчення харчува нння серверінв, 

чутливонго до стану мережі обладна нння та інших критичнних пристронїв, від яких 

залежитнь функціоннування ЦОД. Крім того, ДБЖ з подвійнним перетвонренням мають 

великий арсенал функцій, а також гнучкі можливонсті масштаб нованості. 

 

3.2.2 Метод підвище нння ефективнності функціоннування систем 

охолоджнення ЦОД 

 

 Фахівцям з інженернних систем ЦОД не треба довго пояснювнати користь 

ізоляцінї повітря нних потоків в сервернних залах. Вона дозволя нє істотно підвищи нти 

ефективнність системи охолодж нення в цілому, оптимізнувавши темпера нтурні режими і 

повітронобмін, щоб поліпшинти стабільнність ІТ-обладнання, завдяки виключе ннню зон 

локальнного перегрінву, збільшинти енергетничну щільніс нть стійок, і т.д. Результнат – 

більш раціона нльне викорис нтання дорогих ресурсінв: кориснонї площі, електро ненергії, 

системи охолодж нення, з усіма пов'язаною економінєю коштів. Останнє досягає нться за 

рахунок зниженння енергос нпоживання, можливінсть зменшен ння числа блоків 

охолоджнення, продовжнення часу викорис нтання режиму природнного охолоджнення 

(фрікулінга). 

Однією з істотнинх проблем викорис нтання предста нвлених на ринку систем 

ізоляцінї гарячихн/холодних коридорнів до недавньного часу було обмежен ння на розміри 

об'єднуючими ними шаф. Часто потрібнна установнка однотипнних шаф однаковної 

ширини і висоти. Влітку 2017 року компаніня Schneidнer Electriнc вивела на ринок нове 

рішення HyperPO нD, що знімає більшіснть обмежен нь і дозволя нє значно скоротинти 

трудовинтрати на монтаж та експлуа нтацію інфрастнруктури сервернних залів ЦОД. 

Модулі HyperPO нD (рисунок 3.5) легко інтегрунються з різними типами систем 

розподінлу електронживлення, пожежогнасіння і охолоджнення. Їх можна оснастинти 
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додатконвими ярусами лотків для кабелів, система нми моніторнингу, внутріш ннього 

освітле нння, відеоспностереження та контролню доступу. 

 

 

Рис. 3.5. Модулі HyperPO нD  

 

Система HyperPOнD заснова нна на самонес нучій модульнній констрункції, яка 

легко монтуєтнься і дозволя нє встановнити елементни інженернної інфрастнруктури ще до 

установнки стійковного обладна нння. Крім того, це рішення дає можливінсть легко 

встановнлювати або переміщ нати шафи в процесі експлуа нтації. Констрункція HyperPOнD 

не пред'являє особливних вимог до встановнлюваного обладна нння і сумісна з шафами 

довільнної ширини і висотою до 52U. Рішення підтрим нує багатом нодульні 

конфігунрації, що забезпе нчує можливінсть розшире нння з кроком 8-12 стійок (по 4-6 в 

кожному ряду). 

Корпорації прагнутнь зробити свої дата-центри більш енергое нфективними і 

знизити їх вплив на навколиншнє середовнище. Але не завжди чим холоднінше, тим 

краще. Досліджнення показуюнть, що обладна нння може нормальнно функціоннувати і 

при темпера нтурі в 27ºC. При цьому економіня електро ненергії складе 4-5% на кожен 

підвище нний градус. 

 Одне з рішень - викорис нтання холодоа нгентів для охолоджнення води, яка в 

цьому випадку може циркулюнвати без втрат. Інший варіант - застосунвання 
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спеціал ньних рідин замість води. Наприклнад, рідина GreenDEнF, яка зробленна з 

мінералньного масла, може знизити енерговнитрати дата-центру на 30-40%. 

Але у мінералньних масел є певні недолікни: вони забрудннюють навколиншнє 

середовнище і легко спалахунють. Тому багато хто воліє викорис нтовувати 

діелектнричні рідини, які також передба нчають прямий контакт між холодоа нгентом і 

мікросхнемами. 

У поєднаннні з природнним охолоджненням повітря нм вигідно застосо нвувати 

охолоджнення випаровнуванням, так як в цьому випадку можна істотно знизити обсяг 

спожива нної електроненергії. Але ось обраний метод залежитнь від темпера нтури і 

вологос нті повітря, що поступа нє. Так, пряме охолоджнення випаровнуванням можливо 

при більш високій темпера нтурі і не дуже вологомну повітрі. Велику вигоду від таких 

систем можна отриматни саме в сухому кліматі з високою темпера нтурою. А ось в 

холоднонму кліматі потреби в них немає. 

Для непрямонго охолоджнення темпера нтура і вологіснть повітря зовні повинні 

бути вище, ніж усереди нні. Саме повітря при цьому не стає більш вологим. Якщо 

клімат не зовсім підходинть для таких систем, фахівці радять вдаватинся до гібриднної 

схеми охолоджнення і застосо нвувати охолоджнення випаровнуванням тільки при певній 

погоді, наприклнад, влітку. Ну і, звичайнно, не можна забуватни про необхід нність 

видалятни зайву вологу з повітря. 

Перший підземнний ЦОД - проект Microsoнft під назвою Natick. Випробунвання 

пройшли успішно і компаніня вже запатеннтувала свій винахід. Зараз ведетьс ня 

розробкна другого поколін ння Natick, який буде набагатно більших розмірінв. 

Основна переваг на - дата-центр практичнно не потребунє обслуго нвування і 

постійнної присутнності людини. Але всі елементни знаходя нться в окремих капсула нх, 

які при необхід нності можна вийняти або вставитни. 

Такі дата-центри підійдунть для прибере нжних регіонінв, а заощадинти можна буде 

також за рахунок відсутн ності необхід нності займати територ нію на землі. ЦОД 

отримує енергію від руху хвиль, а охолоджнується океанічнною водою. При цьому 
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розташунвання на досить великій глибині або навіть на дні захищає від впливу 

сильних хвиль. Але поки конструнювання водонепнроникних модулів обходитнься на 

10-20% дорожче, ніж наземнинх модульнних дата-центрів, і говоритни про масове 

виробнинцтво не доводитнься. 

А компаніня Nautiluнs Data Technolнogies проводинть випробунвання плавучонго 

дата-центру, який, за заявами компанінї, буде на 50% енергое нфективніше наземнинх 

аналогінв. Така розробкна, безсумннівно, допоможне заощадинти водні ресурси, так як 

для охолоджнення викорис нтовується вода з водойми, яка після виконанння своєї 

функції поверта нється назад. На думку фахівцінв, різниця темпера нтур при цьому 

настільнки мала, що не зможе серйознно вплинутни на загальнну темпера нтуру водойми і 

на життя його мешканцнів. 

Але повноціннно такий ЦОД може функціоннувати тільки в порту. І необхід нні 

будуть додатконві витрати, так як вода повинна проходинти систему очищенн ня і 

фільтра нції. А якщо розміщунвати плавучинй дата-центр в морськонму порту, то 

знадобл няться спеціалньні матеріа нли, щоб уникнутни корозії, що також не сприяє 

здешевл ненню будівнинцтва. 

Однак більш перспекнтивним напрямкном в розгортнанні інновацнійних систем 

виступа нє комбіна нція рішень природнного охолоджнення з повторнним викорис нтанням, 

що генеруєнться в результнаті функціоннування дата-центрів енергії. 

 

3.3 Методи поліпше нння показнинків якості ЦОД 

 

3.3.1 Метод управлінння навантанженням, що надходинть до ЦОД 

 

Оскільки наванта нження на ЦОД з плином часу змінюєтнься відповіндно до зміни 

інтенсинвності потоку запитів користунвачів, і якщо виділятни необхід нні для вирішенння 

завдань користунвачів ресурси тільки на підставні значенння пікової інтенси нвності, то 

частина ресурсінв не буде затребунвана в процесі виконан ння запиту. Якщо при цьому 
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ресурс викориснтовується декількнома запитам ни (завданнями), то його розподінл 

відповіндно до пікової інтенси нвністі ще більш зменшує ефектив нність викориснтання 

ЦОД. 

Виходячи зі статистничних властивностей передан ного навантанження, можна 

зробити висновонк про малу ймовірнність події, що складає нться в тому, що одночас нно 

для всіх завдань виконан ння буде вестися на максима нльній швидкос нті, відповіндної 

пікової інтенси нвності. Ця ймовірнність буде тим менше, чим більше число 

виконувнаних завдань. Отже, викорис нтовуючи статистничні властивності наванта нження, 

адмініс нтрація ЦОД може без втрати якості зменшитни ресурс, необхід нний для 

реаліза нції розгляннутих задач, в порівня ннні з його виділеннням на основі значень 

пікових інтенси нвностей або збільшинти число встановнлених з'єднань, тобто здійснинти 

статистничне мультипнлексування навантанження, як показанно на рисунку 3.6. 

 

Рис.3.6. Ефективнність реаліза нції процедунри мультипнлексування 

 

Як відомо, між адмініс нтрацією ЦОД і користунвачами покладе нно SLA-угоду 

про надання інформа нційного ресурсу. Для забезпе нчення виконанння SLA-угоди 

пропонунється «видавати» клієнта нм ЦОД так званий «кредит», тобто дозвіл на 

передачну даних зі швидкіс нтю, що не перевищ нує задану таким «кредитом» (CIR - 

Committнed Informa нtion Rate).  

Значення кредиту CIR є середнінм значеннням пуассонновского вхідног но потоку 

заявок, і ЦОД гарантунє таку швидкіс нть виконанння пачки запитів при відсутнності 
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переваннтаження по входу на ЦОД. Однак через ті чи інші причини (наприклад, всі 

користунвачі почали одночас нну передачну запитівн) в ЦОД може виникнунти 

переваннтаження і у відсутнності методів управлінння потоком окремі дані можуть 

бути втраченні. На рисунку 3.7 умовно зображе нна залежнінсть можливонсті передачні 

всіх запитів від умов в ЦОД. 

 

Рис. 3.7. Графік залежнонсті можливонсті передачні всіх запитів від умов в ЦОД 

 

Перевірка відповіндності параметнрів потоку заявок, що надходинть, прийнятному 

угодою можна здійснюнвати різними методам ни. Один з найбільнш популярнних методів 

називаюнть діряве відро. Метод контролню заснова нний на введеннні спеціалньного 

лічильнника, до якого додаєтьнся одиниця кожного разу, коли надходинть запит, і 

відніма нється одиниця через рівні відліки часу. Поки значенння лічильнника не 

перевищ нує граничнного значенння (розмір відра), передачна потоку заявок відбува нється 

без змін. Коли поріг перевищ нується, то відповіндні запити познача нються або 

вважаютнься втраченними. 

На рисунку 3.8 показанно поінтернвальний стан лічильнника при надходжненні 

потоку заявок, коли номіналньний інтерва нл між прибуттням запитів станови нть чотири 

інтерва нли часу, а граничнне значенння лічильнника - шести. 

Для здійсне нння управлінння потокам ни заявок на вхід ЦОД застосунємо ігровий 

метод, коли управля нючий пристрінй складає нться з колектинву ймовірннісних автоматнів 
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зі змінною структунрою. Кожен автомат закріпл нюється за віртуалньним каналом, по 

якому передаюнться заявки від відповіндного користунвача.  

 

Рис. 3.8. Поінтернвальний стан лічильнника при надходжненні потоку заявок 

 

Нехай автомат здійснюнє n можливинх дій γ1, ..., γn. Дія означає вибір i-го 

збільше нння до заданог но кредиту з n можливинх при надходжненні відповіндної заявки. 

Вибір дії заявки задаєтьнся векторонм-рядком: 

1(m ,...,m )nМ  , де mi ≥ 0 

1

1.
n

i

i

m


                                                                          (3.1) 

Дія γі вибираєнться з ймовірнністю mі. 

Зміна структунри автоматна М відбува нється наступнним чином. При надходжненні 

наванта нження автомат порівнюнє значенння трафіку з пропускнною спроможнністю 

ЦОД. В цьому випадку, якщо трафік не перевищ нує пропускнну здатніс нть або 

перевищ нення таке, що заявки записуюнться в буфер без втрат, то дія γі автоматна 

вважаєтнься успішноню, автомат заохочунється, елемент mi збільшунється множеннням на 

коефіцінєнт β≥1 і весь рядок нормуєтнься.  

Якщо буфер переповннений і поступа нючі заявки втрачаюнться, то автомат 

штрафує нться, при цьому елемент mi зменшує нться множенн ням на 0≤а≤1 і весь рядок 

нормуєтнься. 

Якщо скоєно дію γі, то нове значенння елементнів автоматна: 
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1 (z 1)

i
i

m
m 

 
                                                  (3.2) 

де z=α при штрафі, z=β при заохоченнні.  

Заохочення або штраф відповіндають передачні джерела заявок сигналу про 

збільше ннні або зниженнні швидкос нті обробки.[2] 

 

3.3.2 Метод розподінлення пам’яті в кластерні ЦОД 

 

Розглянемо обчислюнвальний кластер, що складає нться з n серверінв, кожен з 

яких має власну пам'ять об'ємом сі (і = 1,... ..., n). Крім того, в кластер ні є k серверінв 

зберіга нння даних, що грають роль банків даних, в яких зосеред нжена вся інформа нція, 

необхід нна для вирішенння завдань, що надходя нть в кластер. Нехай ця інформанція є 

безліччню блоків: 

  1,...,mja j                                                                        (3.3) 

де аj - обсяг (наприклад, в бітах) j-го блоку інформа нції. 

Кожен сервер може звернутнися в будь-який банк даних за будь-яким числом 

блоків з безлічі (3.3) і отриматни необхід нні дані, витратинвши на це певний час, що 

залежитнь від довжини черги, обсягу необхід нної інформа нції та відстанні між цим 

серверонм і відповіндним банком або числа пунктів комутац нії між ними . Крім цього, 

кожен сервер в межах свого обсягу пам'яті ci може мати деяку кількіс нть інформа нції, 

зверненння до якої не потребунє додатконвого часу. Заявки на обслуго нвування, що 

надходя нть в ЦОД, містять перелік тієї інформа нції з банків даних, яку необхід нно 

викорис нтовувати при вирішеннні кожного завданн ня -заявка. Будемо характе нризувати 

j-у заявку безліччню Ij, номерів інформа нційних блоків банків даних, 

викорис нтовуваних при обслугонвуванні цієї заявки в ЦОД. 

Дисципліну обслуго нвування в такій мережі природнно зв'язати із середнінм 

часом вирішенння завдань, що реалізунється шляхом вирішенння завданння на тому 

сервері, в пам'яті якої є необхід нна для цього завданння інформа нція. 



89 
 

Таким чином, мета полягає в тому, щоб визначинти два правила:  

1) дисциплніну обслуго нвування, тобто правило напрямкну черговонї заявки на 

один з серверінв кластер на ЦОД, керуючинсь при цьому відомос нтями про потрібнні 

блоки інформа нції, стану пам'яті всіх серверінв кластер на ЦОД і їх заванта нженні;  

2) правило формува нння пам'яті в кластер ні ЦОД. Зведемо завданн ня розподінлу 

пам'яті до задачі математничного програм нування. Формалінзуємо завданння. Нехай uij - 

двійковна змінна, що виражає наявніс нть (uij=1) або відсутнність (uij=0) в пам'яті i-го 

сервера даних j-го блоку інформа нції. Очевиднно, що має місце таке обмежен ння, 

пов'язане з обмежен ністю обсягу пам'яті кожного сервера. 

 Нехай потік завдань, що вирішуюнться ЦОД, утворюєнться з k різних потоків, 

кожен з яких характе нризується певним розподінлом ймовірнностей викориснтання 

блоків інформа нції (3.3): 

1

, 1,...,
m

j ij i

j

a u c i n


                                                             (3.4) 

де pjl - ймовірнність того, що при вирішеннні завданння l-го потоку потребунється 

j-й блок інформа нції. Будемо для зручнос нті вважати ці ймовірнності нормова нними, 

тобто: 

  1 ,..., 1,..., ,...l l mlP p p l k                                                 (3.5) 

(Можливо, це і необов'язково, так як для вирішенння завданння зазвича нй 

необхід нно кілька блоків).  

Визначимо ймовірнність попаданння завданння l-го потоку на i-й сервер обробки 

при наступнній дисциплніні обслуго нвування: «направляти завданння туди, де більше 

необхід нної інформа нції». Ця ймовірнність: 

 
1

1
m

ij

j

p


                                                                      (3.6) 

Аналогічно можна визначинти ймовірнність того, що завданння l-го потоку, 

спрямовнана на i-й сервер обробки, знайде там необхід нну для вирішенння інформа нцію, 

тобто не доведетнься звертатнися до банку даних. Нехай ця ймовірнність: 
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                                                                  (3.7) 

Тепер, маючи в своєму розпоря ндженні інтенсинвності потоків вирішувнаних 

завдань (природно їх вважати пуассон нівськими): 

( )li lip p U                                                                          (3.8) 

і интенсинвностями вирішенння завдань кожного сервера (їх можна вважати 

експоне ннціальними): 

1,..., k                                                                               (3.9) 

можна сформулнювати просту задачу визначе нння оптималньного розташунвання 

блоків інформа нції (3.3) по сервера нм ЦОД, що мінімізнує зверненність до банку даних в 

процесі функціоннування ЦОД: 

1,..., n                                                                              (3.10) 

де 

 
1 1

( ) 1 (U) ( ) min *
n k

i li li
U S

i l

Q U p p U U


 

                                            (3.11) 

Тут U- двійковний вектор, який визнача нє розподінл блоків пам'яті по мережі: 

  
11 1(u ,...,u ,...,u )n nmU                                                                (3.12) 

Q(U) - інтенсинвність зверненння до банку даних усіх серверінв ЦОД.  

Отримана задача (3.11) є завданнням стохастничного програм нування з булевим ни 

змінним ни (3.12) великої розмірн ності n*m. Для її вирішенння, перш за все, необхід нно 

мати інформа нцію про ймовірнну структунрі (3.5) потоків вирішувнаних завдань, 

інтенсинвності (3.9) цих потоків і інтенсинвності (3.10) вирішенння завдань в ЦОД. Але 

саме цю інформа нцію найважчне виявити. Більш того - і потік завдань, і інтенсинвності 

обслугонвування можуть змінюва нтися в часі неперед нбачуваним чином. Отже, 

завданння розподінлу пам'яті по мережі слід вирішувнати адаптивнним способо нм. 

Скористнаємося для цього методам ни еволюцінйної адаптац нії. Природнною адаптивнної 

мірою освіти пам'яті сервера ЦОД є збереже нння найбільнш часто викорис нтовуваних 
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блоків інформа нції. Зробити це можна в такий спосіб. Нехай первиннний розподінл 

блоків по сервера нм був довільнним (наприклад, випадконвим): 

10 0,..., nI I                                                                          (3.13) 

де Іі0 – початконва множина номерів блоків інформа нції, розташонвана в пам'яті і-

го сервера. На цю безліч накладе нно обмежен ння за обсягом (3.4) у вигляді: 

0

, 1,...,
i

j i

j l

a c i n


                                                                 (3.14) 

Заявка (завдання) являє собою безліч V номерів блоків інформанції, необхід нних 

для її обслугонвування (вирішення). Уявімо I і V у вигляді двійковних n-мірних 

векторінв: 

  

  

1

1

,..., 1,...,

,..., v 1,...

j j mj

l l ml

I i i j n

V v l

 

 
                                                         (3.15) 

На двійковних вектора нх (3.15) введемо функцію, що визнача нє число запитанних 

l-ю заявкою блоків інформа нції, не забезпе нчених вмістом памяті j-го сервера: 

1

m

jl kl kj

k

v l


                                                                          (3.16) 

де верхньоню рискою позначе нно логічне заперечнення. Кожна l-а заявка 

супровонджується векторонм: 

 1 ,...,l ml                                                                         (3.17) 

і направлняється на обслуго нвування в той (j-й) сервер, для якого δjl мінімал ньне, 

тобто вимагає мінімал ньних витрат зверненння до банку даних: 

1,...,
minjl il
i n

 


                                                                          (3.18) 

Якщо у j-го сервера чергу перевищ нує величинну vj то заявка перепра нвляється до 

іншої машини, для якої δil мінімал ньне (виключаючи i=j). Там заявка приймає нться на 

обслугонвування, якщо чергу до неї не перевищ нує vі. В іншому випадку заявка 

направлняється в інший сервер і т. д.  

Таким чином, в дисциплніну обслуго нвування входить, вектор граничнних 

довжин черг: 
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 1,..., mN v v                                                                      (3.19) 

який також може адаптувнатися (але вже параметнричних чином). Адаптацнія 

пам'яті кожного сервера відбува нється після обслугонвування черговонї заявки. Тут 

завданння полягає в тому, щоб визначинти новий стан пам'яті і-го сервера Іi,N+1 за 

поперед ннім Ii,N і безлічі нових номерів ZN+1 блоків, отриманних в даний момент з 

банку даних. Очевиднно, що: 

, 1 0i N NI Z                                                                         (3.20) 

тобто ці множини не перетиннаються. При цьому Іi,N+1 повинно задовол ньняти 

обмежен ння: 

, 1i

j i

j I N

a c
 

                                                                        (3.21) 

Отже, роботу алгоритнму адаптивнної зміни пам'яті можна предста нвити у 

вигляді перетво нрення: 

 , 1 , 1,i N i N NI I Z                                                                 (3.22) 

де φ – алгоритнм адаптацнії. 

В якості такого алгоритнму можуть бути викориснтані відомі алгоритнми 

заміщенння, запропонновані для обміну між основноню та допоміжнною пам'яттю 

сервера:  

1. Алгоритнм випадконвого заміщенння формує з двох множин Ii,N і ZN+1 одне 

випадконве, що задоволньняє умові (3.21), таким чином, щоб не залишилнося ні одного 

блоку, який можна було б розмістнити в пам'яті, не порушивнши умови (3.21). 

2. Алгоритнм «перший прийшов - перший обслуже нний», відповіндно до якого з 

пам'яті видаляюнться (заміщаються) ті блоки, які довше перебувнали в ній. 

3. Алгоритнм заміщенння найменш викорис нтовуваних блоків. В цьому випадку з 

пам'яті видаляюнться блоки, які довше всіх не запрошунвалися при роботі даного 

сервера.  
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4. Багаторнівневі алгоритнми заміщенння, які зводятьнся до організнації на кожному 

кроці пріоритнетних списків і прийнятнтя рішення на їх базі. Ці алгоритнми 

узагальннюють поперед нні. 

Хоча перерахновані алгоритнми цілком працезд натні, вони не викорис нтовують 

ідеї адаптацнії.  

Запропонуємо новий рандомінзований алгоритнм φ. Нехай кожному j-му блоку 

інформа нції, що знаходинться в пам'яті будь-якого сервера ЦОД, відповіндає число hj,N, 

що виражає рівень пріоритнету цього j-го блоку в момент N (індекс i номера сервера 

тут можна зняти, так як алгоритнм однаковний для всіх серверінв в кластер ні ЦОД ). 

Введемо монотоннно зростаюнчу функцію ψ(h), таку, що: 

   ,0 1 1,...,j Nh j m                                                                   (3.23) 

де m'- число блоків, які претенд нують на збереже нння в пам'яті сервера. 

Значення цієї функції можна розгляд нати як ймовірнність збереже нння 

відповіндного блоку в пам'яті. 

Тоді задача адаптац нії зводитьнся до формува нння такої функції ψ і перетвонренню 

значенння ваг hj. Природнно скористнатися наступнною рекуреннтною формулоню: 

, 1 , ,j N j N j Nh kh                                                                     (3.24) 

де 0 <k <1 і λ> 0 – параметнри. 

Видно, що при постійнному викорис нтанні j-го блоку 
1

jNh
k





, а при 

невикорнистання 0jNh  .  

Завершує визначе нння алгоритнму φ завданння початконвого значенння параметнра h 

для ваги нових блоків: 

 0 1,...,jh j m                                                                   (3.25) 

Таким чином, алгоритнм φ адаптацнії пам'яті серверінв ЦОД рандомінзований 

і однозна нчно визнача нється набором з п'яти невід'ємних параметнрів: 

 , , ,C k                                                                        (3.26) 
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змінюваних в очевиднних межах: 

: 1 ,0
1

S k
k


 


                                                         (3.27) 

 

Рис.3.18. Графік функції ψ(h) 

 

Як видно, описанинй алгоритнм адаптивнного розподінлу пам'яті по ЦОД має 

яскраво виражен ну ієрархінчну структунру. На першому (нижньому) рівні ієрархінї 

проводинться адаптивнна освіта пам'яті кожного сервера і адаптацнія цього процесу: 

 

 , mini
C S

Q C v


                                                                   (3.28) 

за критерінєм Q(C,vi) – зверненннями даного i-го сервера до банку даних. На 

другому рівні проводинться адаптацнія параметнрів N (3.19) - порогів кожного сервера, 

тобто вирішуєнться завданння: 

  min
N S

Q N


                                                                    (3.29) 

де Q - обраний критерінй функціоннування всього ЦОД, наприклнад середнінй 

час вирішенння одного завданння в ЦОД і т.д., а S - безліч допустинмих порогів: 

: 0, 1,...,lS v i n                                                            (3.30) 

Таким чином, ефективнність алгоритнму еволюцінйної адаптацнії пам'яті кожного 

сервера і ЦОД в цілому залежитнь від набору параметнрів (3.26) і (3.19), які слід 

адаптувнати параметнричних чином.[2] 
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3.4 Результнат експеринментального досліджнення  підвище нння ефективнності 

надання інформа нційних послуг в ЦОД  

 

3.4.1 Оцінка впливу розподл нілення навантанження на продуктнивність ЦОД 

 

Постановка завданння обчислюнвального експеринменту: 

1) Знайти час обробки запиту користунвача       для двох варіантнів: 

а) з наявніс нтю сервісо нм балансунвання наванта нження в ЦОД; 

б) без сервісу балансунвання наванта нження в ЦОД. 

2) Визначинти, як впливає відсутн ність сервісу балансунвання наванта нження в 

кластерні на продуктнивність центру обробки даних. 

Результати отримає нмо у виглядін                                     де 

К - кількіс нть запитів користунвачів до i-му сервера кластер на за одиницю часу 

[запитів/с]; 

N- кількіснть серверінв в кластерні; 

    - час обслугонвування запиту в Г'-м вузлі кластер на, [з]; 

 - коефіцінєнт заванта нження кластерна,        ; 

     - продуктнивність насиченного вузла кластерна. 

1) Нехай обчислюнвальний кластер складає нться з п'яти вузлів і вузьке місце в 

ньому - 2-й вузол.Результати моделювнання при різному коефіцінєнті заванта нження   

наведенні в табл.3.2. 

2) В табл.3.3 наведен ні результнати, що показуюнть у скільки разів необхід нно 

збільшинти продуктнивність насиченного вузла кластер на      при збереженнні надходинть 

на вхід наванта нження, якщо відсутнній розподінл наванта нження. 

Результати, наведен ні в табл. 3.2 і 3.3, показуюнть, що для усуненння можливонсті 

появи вузьког но місця необхід нно розподінл наванта нження: з ростом наванта нження 

наявніс нть вузьког но місця не дозволя нє кластерну в цілому впоратинся із вступнинками 
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запитам ни користунвача, в той час як кластер з сервісонм балансунвання навантанження 

продовжнує функціоннувати (таблиця 4.2); усуненння вузькогно місця можливо, якщо 

викорис нтовувати більш потужні апаратн ні засоби (таблиця 4.3). 

Таблиця 3.2  

Час обробки запиту користунвача 

  Кластер без розподінлу наванта нження  Кластер з розподінлом 

навантанження 

0,1 0.072 0.065 

0,2 0.093 0.072 

0,3 0.135 0.081 

0,4 0.260 0.093 

0,5 Умови стаціоннарності не виконуєнться 0.110 

0,6 Умови стаціоннарності не виконуєнться 0.135 

0,7 Умови стаціоннарності не виконуєнться 0.176 

 

Таблиця 3.3. 

Порівняння кластер нів 

  Кластер без сервісу балансунвання 

навантанження 

Кластер з сервісонм 

балансунвання наванта нження 

0,5 2,25       

0,6 2,7       

0,7 3,5       

 

3.4.2 Порівнянння варіантнів розміще нння ресурсінв в системанх зберіганння 

даних ЦОД 

 

Постановка завданння досліджнення: порівня нти наступнні варіантни розміще нння 

ресурсінв в система нх зберіга нння даних ЦОД: 

- сукупнінсть V ресурсінв, кожен з яких має пропускнну здатніс нть С, що 

характе нрно для варіантну безпосе нреднє підключнення сервера до системи зберіга нння 

«один сервер - одна СГД», або систем зберіга нння даних типу DAS. На кожен з цих 

ресурсінв надходинть потік завдань на виконанння роботи з інтенсинвністю потоку λ. 
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Дана схема відповіндає набору V систем масовог но обслугонвування G|G|1 із сумарноню 

пропускнною здатніс нтю С; 

- одна чергу до всього набору V ресурсінв з сумарноню інтенсинвністю λ. Це 

система масовог но обслугонвування G | G | F. Подібнинй випадок характе нрний для 

файл-серверна архітекнтура, що відповіндає варіантну «один сервер – багато СГД »або 

систем зберіга нння даних типу NAS; 

- система з об'єднаною чергою і об'єднаними ресурса нми, що відповіндає системі 

G | G | 1 з інтенсинвністю потоку на вході Vλ і пропускнної здатніснтю ресурсу VC. 

Така система відповіндає мереж зберіга нння даних типу SAN, які реалізунються 

шляхом викорис нтання віртуал нізації ресурсінв, що дозволя нють максима нльно 

ефективнно викорис нтовувати наявні ресурси. Результ нати отримає нмо у вигляді 

                 за формула нми 2.20-2.23. У табл.3.4. наведенні результнати 

досліджнення щодо вибору варіантна розміще нння ресурсінв в система нх зберіга нння 

даних ЦОД за критерінєм поліпше нння середньного часу відповінді      . 

Таблиця 3.4. 

Порівняння        для варіантнів розміще нння ресурсінв 

Коофіцієнт 

заванта нження 

Система типу DAS 

(«Нова задача – 

новий сервер») 

Система типу NAS 

(консолідація 

ресурсів) 

Система типу 

SAN 

(віртуалізація 

ресурсів) 

        

0,1                               

0,3                               

0,5                               

0,7                               

0,9                               

 

Результати досліджнень показуюнть: 

- Система типу DAS неефектнивна в результнаті можливонго простою ресурсу 

або навпаки, появи черги до одного ресурсу. Неефект нивність обумовл нена схемою 

консоліндації «один сервер - одна СГД». 
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- Система NAS більш ефективнна, ніж DAS, так як Завданння не буде перебувнати 

в стані очікува нння, якщо вільний будь-якої ресурс. Тим не менше системи типу NAS 

не дозволя нють викорис нтовувати потужнонсті вільних ресурсінв для прискорнення 

роботи інших зайнятинх ресурсінв. 

- Система зберіга нння даних типу SAN дозволя нє ефективнно розділя нти наявні 

ресурси шляхом викорис нтання їх віртуалнізації. 

 

3.4.3 Оцінка пропускнної здатнос нті і ймовірнності втрат ЦОД 

 

Постановка завданння досліджнення: оцінимо вплив механізнму управлінння 

обробконю запитів користунвачів на наступнні характе нристики ЦОД: 

а) на пропускнну здатніс нть        ЦОД; 

б) на ймовірнність втрат заявок     
   

клієнтів ЦОД. 

Результати досліджнень отримає нмо у вигляді:               
   

           

 інтенси  вність надходжнення наванта нження на вхід ЦОД. 

Для проведе нння досліджнень був розроблнений алгоритнм, що моделює роботу 

імовірннісного автоматна. На підставні даного алгоритнму була складенна програм на, що 

моделює надходж нення трьох пуассоннівських потоків на вхід ЦОД з викорис нтанням 

методу управлінння. За допомог ною даної програм ни досліджнувалося, як змінюєтнься 

пропускнна здатніс нть ЦОД в 

Залежно від різних середнінх значень наванта нження надходя нть пуассон нівських 

потоків. Для порівня нння, було проведе нно аналогінчне досліджнення без викориснтання 

методу управлінння. досліджнення проводинлися за таких умов: 

- Швидкіс нть обробки запиту 39; 

- Ємність буфера - 60; 

- Кредит-0,5; 

- Число експеринментів - 100000. 
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Результати досліджнень наведенні в таблиці 3.5 і на рис.3.19. 

Таблиця 3.5. 

Результати досліджнень по пропускнній здатнос нті ЦОД 

Середнє значенння наванта нження Пропускна здатніс нть   

1-го 

каналу    

2-го 

каналу    

3-го 

каналу    

З механіз нмом 

управлінння 

Без механіз нма 

управлінння 

11 11 11 0.84Е+08 0.33Е+08 

11 12 12 0.79Е+08 0.35Е+08 

12 12 13 0.74Е+08 0.37Е+08 

13 13 14 0.71Е+08 0.40Е+08 

14 14 15 0.69Е+08 0.43Е+08 

15 16 16 0.65Е+08 0.47Е+08 

16 17 17 0.63Е+08 0.50Е+08 

17 18 18 0.62Е+08 0.53Е+08 

18 18 19 0.61Е+08 0.55Е+08 

19 19 19 0.60Е+08 0.57Е+08 

 

 

Рис. 3.19. Залежнінсть пропускнної здатнос нті ЦОД від наванта нження 

 

Далі порівнюнвалися втрати, що виникаюнть при викориснтанні механізнму 

управлінння з втратам ни, що виникаюнть при еквівал нентній наванта нженні без 

викорис нтання механізнму управлінння. Результнати досліджнень предста нвлені в табл. 3.6 

і на рис. 3.20. 
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Таблиця 3.6. 

 Результнати досліджнень по втратах запитів ЦОД 

Точка на графікун Втрати при викорис нтанні 

механізму управлінння 

Втрати без викорис нтання 

механізму управлінння 

40 0.46Е-08 0.68Е-05 

41 1.12Е-08 0.94Е-05 

42 0.96Е-08 0.32Е-05 

43 0.15Е-07 0.23Е-05 

44 0.17Е-07 0.18Е-05 

45 0.20Е-07 0.92Е-06 

46 0.65E-07 0.65E-06 

47 0.11Е-06 0.58E-06 

48 0.17E-06 0.52E-06 

49 0.18E-06 0.31E-06 

50 0.18E-06 0.12E-06 

51 0.19E-06 0.25E-06 

52 0.38E-06 0.34E-06 

53 0.65E-07 0.65E-06 

54 0.38-06 0.58E-06 

 

 

Рис. 3.20. Залежнінсть втрат ЦОД від різного наванта нження 

 

З проведе нного аналізу можна зробити висново нк, що застосунвання управлінння 

дозволя нє збільшинти пропускнну здатніс нть ЦОД на 15-20%. При більшій кількос нті що 

входять віртуал ньних каналів, можна отриматни ще більше збільше нння пропускнної 

здатнос нті. 

 



ВИСНОВКИ 

 

У роботі проведено аналіз особливостей організації інфраструктури центру 

обробки даних. Представлена організація центру обробки даних з точки зору 

виконуваних функцій, компонентів і їх призначення. Виявлено особливості 

організації інфраструктури центрів обробки даних. Показано, що особливості 

полягають в тому, що обчислювальні потужності реалізуються у вигляді 

кластерних систем, а для зберігання створюються спеціалізовані системи. 

Кластерні системи архітектурно концентруються навколо систем зберігання 

даних, утворюючи фундамент для побудови центрів обробки даних. 

Розглянуто технології та структури обробки і зберігання даних центрів 

обробки даних. Наведено сучасну класифікацію архітектур кластерних систем 

ЦОД з описом переваг і недоліків кожної архітектури. Проведено порівняльний 

аналіз технологій організації систем зберігання даних ЦОД, що полягає в 

порівнянні способів підключення і організації доступу. Наведено переваги і 

недоліки кожної технологи  

 Представлені моделі застосування ЦОД, які в даний час підрозділяються 

на: класичну схему - побудова власного ЦОД, аутсорсинг і змішану схему 

експлуатації ЦОД. Показані переваги та недоліки кожної моделі застосування 

центру обробки даних. 

Запропоновано та обґрунтовано основні характеристики, що впливають на 

ефективність функціонування центру обробки даних: продуктивність, час 

відповіді, надійність і вартість. Показано, що процес надання інформаційних 

послуг характеризується появою угод про якість обслуговування, в якому 

описується впорядкована система показників для контролю якості послуг, що 

надаються. 

Запропоновано модель оцінки характеристик продуктивності ЦОД і запасів 

по пропускним здібностям, в тому числі з поділом інформаційних послуг на 

класи. Оцінка запасів за пропускними здібностями дозволяє планувати 

навантаження ЦОД і приймати раціональні рішення по масштабування ЦОД.  



Запропоновано метод управління навантаженням, що надходить на ЦОД. 

Метод дозволяє без втрати якості зменшити ресурс, необхідний для реалізації 

розглянутих задач, в порівнянні з його виділенням на основі значень 

пікових інтенсивностей або збільшити число встановлених з'єднань. 

Запропоновано метод розподілу пам'яті в кластері ЦОД. Метод дозволяє 

оптимізувати роботу сервера за рахунок мінімізації зверненнями до банку даних в 

процесі вирішення завдань. 
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