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РЕФЕРАТ 

 

 

Текстова частина бакалаврської роботи: __ с.,__ табл.,__рис.,, ___ джерел.  

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ, ХМАРНІ СЕРВІСИ, ВІРТУАЛЬНІ МАШИНИ, 

КОНТЕЙНЕР, VIRTUALBOX, DOCKER, OWNCLOUD. 

Об`єкт дослідження – процес віртуалізації інформаційних ресурсів.  

Предмет дослідження – технологія контейнерної  та апаратної віртуалізації. 

Мета роботи – підвищити ефективність побудови систем хмарних сервісів 

використовуючи технології віртуалізації і контейнерізації. 

Методика дослідження. Методика дослідження заснована на відомих 

методах системного підходу, а саме: аналітично-розрахунковий, теоретичного 

аналізу з використанням моделювання, реконструювання і типологізації на основі 

аналізу емпіричних даних. 

Результати дослідження. Розроблено розроблено хмарні сервіси з 

використанням апаратної та контейнерної віртуалізації. 

 Апробація результатів надається в 1 статті, 4 тезисах в рецензованих 

наукових журналах і виданнях
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ВСТУП 

 

В роботі розглядається  розробка технологій віртуалізації і контейнерізації в 

системах хмарних сервісів. 

Актуальність теми. З розвитком інформаційних технологій, все більша 

кількість сервісів в Інтернеті переходить на хмарну технологію. Це означає, що 

користувач отримує послуги віддалено, що звільняє його від необхідності 

встановлення серверного обладнання. Технологія віртуалізації уже давно 

використовується у різних галузях нашого життя, та спрощує процес побудови 

хмарних сервісів, бо зменшує кількість необхідного обладнання для тих чи інших 

задач, а це у свій час усуває необхідність у купівлі та обслуговуванні його. 

Зважаючи на це, постає питання у виборі технології віртуалізації для роботи у 

хмарному сервісі. 

Існують два поширені типи віртуалізації, апаратна та контейнерна. Вони 

мають як спільний так і відмінний функціонал, це дає варіативність вибору при 

розробці хмарного сервісу, але і ставить перед вибором, яка з технологій 

відповідатиме усім умовам використання краще. 

Об’єктом дослідження є процес впровадження технології віртуалізації в 

системах інформаційних ресурсів. 

Предметом дослідження розглядаються технології контейнерної  та 

апаратної віртуалізації. 

Мета. На основі досліджень провести аналіз та розробити хмарні сервіси 

використовуючи технології віртуалізації і контейнерізації.. 

Завдання дослідження. В процесі дослідження вирішувалися наступні 

завдання: 

 Провести аналіз апаратної та контейнерної технологій; 

 Визначити переваги та недоліки віртуалізації; 

 Провести аналіз ризиків застосування технологій віртуалізації і 

контейнеризації в хмарних сервісах; 

 Побудувати хмарний сервіс використовуючи VirtualBox та Docker. 



Результати дослідження. Розробити хмарний сервіс використовуючи 

технології віртуалізації і контейнерізації. 

Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в проведенні аналізу 

використання технологій контейнерної та апаратної віртуалізації в системах 

хмарних сервісів при розробці програмного забеспечення, та порівнянні цих 

технологій з метою вибору більш ефективної. 

Практична значущість результатів дослідження. Практична значущість 

результатів дослідження полягає в можливості рішення практичної задачі, 

проведення подальших наукових досліджень або для використання в процесі 

підготовки фахівців. 

Апробація результатів надається в 1 статті, 4 тезисах в рецензованих 

наукових журналах і виданнях. 

 

Апробація результатів досліджень. Матеріали були  опубліковані в статті 

та тезисах:    
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1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ТА ХМАРНИХ 

СЕРВІСІВ 

 

1.1 Поняття віртуалізації  

 

Віртуалізація – створення віртуального, тобто штучного, об'єкта чи 

середовища [6]. Віртуалізація надає набір обчислювальних ресурсів або їх логічне 

об'єднання, щоб абстрагуватися від апаратної частини, та при цьому 

забезпечується ізоляція обчислювального процесу, що виконують на одному 

фізичному ресурсі. На практичному застосуванні це означає, що віртуалізації дає 

можливість запустити декілька ОС на одному пристрої, керування цим процесом 

здійснюється хостовою операційною системою – гіпервізор. Реалізувати цю 

технологію можна на мережі передачі даних, мережі зберігання даних та 

прикладному ПЗ. 

В основі ж цього поняття, покладено можливість одного настільного ПК 

брати на себе роботу декількох, використовуючи та розподіляючи ресурси в 

декількох середовищах. Тобто, це процес що подає набір обчислювальних 

ресурсів, або набір логічних об'єднань, що мають певні переваги перед 

оригінальними конфігураціями. Зокрема має перевагу над реалізацією у 

фізичному і географічному плані. Крім цього звільняє від витрат на 

електроенергію, охолодження серверів, підвищує безпеку та удосконалює систему 

відновлення при збоях під час роботи. Частіше віртуальні ресурси містять 

обчислювальні потужності й місце їх розташування. 

У комп'ютерних технологіях під словом віртуалізація зазвичай розуміється 

абстрактне поняття терміну обчислювальних ресурсів наданні користувачам 

системи, які інкапсулються тобто, приховують в собі, власну реалізацію. Це надає 

користувачеві змогу зручно розпоряджатися об'єктами, які розташовані на 

сервері, і для нього не важливо, як все влаштовано насправді. На практиці ж це 

означає, що на одному фізичному сервері є можливість запустити декілька 

віртуальних з власними ОС та додатками. I це єдиний і найефективніший спосіб 
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скоротити витрати в ІТ – структурі при одночасному підвищенні ефективності та 

адаптивності для компаній будь – яких розмірів. 

 

1.2 Причини виникнення віртуалізації 

 

Аналіз літератури [3] щодо віртуалізації бере початок ще з 60 – х років. 

Спроби компанії IBM були одними з небагатьох хто, замислились над створенням 

віртуальних середовищ для різних призначень. Тоді віртуалізація являла собою 

принцип побудований на вирішенні ізолювати комп’ютерні системи один від 

одного. З появою перших ПК, про віртуалізацію майже забули, тому що почався 

різкий попит на використання операційних систем в домашніх умовах. Це у свій 

час зупинило розвиток і затьмарило уяву про вдосконалення серверного 

обладнання. І лише у 90 – х роках почали замислюватися про використання 

серверів більш продуктивно, тоді ІТ – структура згадала про технологію 

віртуалізації. У 2003 році Microsoft придбала Connectix і випустила ПЗ під назвою 

VirtualPC для ПК. Варто згадати основні платформи Microsoft, а саме Hyper – V, 

VDI та App – v. 

У 2000 році VMware використала віртуалізацію у новому напрямку, 

представивши альтернативу базі x86, перетворивши її на об’єднану апаратну для 

загального користування. Це надало змогу ізолювати серверні середовища один 

від одного, та можливість встановлювати певні ОС та додатки для них. Також 

існують такі  нові популярні рішення від VMware як платформа сьомого 

покоління під назвою VMware vSphere 7 для ПК та цілого центру бази данних. 

Також існують інші рішення від інших компаній з їх продуктами, а саме 

Parallels(Application Server), Oracle (VirtualBox), Citrix (Xen). По сьогоднішній 

день конкуренція за першість в технології віртуалізації не припиняється. 

Потужність обчислювальних машин зростає щодня. Обладнаний персональний 

комп’ютер багатоядерними процессорами, багатоканальними материнськими 

платами та великими кількостями оперативної пам'яті, вже сьогоднішній день. Як 

не дивно це найкраща можливість для реалізації потенціалу програмних додатків, 
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операційних систем, віртуалізації для зручності користувачів ПК та сервісних 

центрів. Також це стосується і маркетингового плану. Останнім часом сутечка 

провідних компаній процессорів Intel та AMD, а в плані операційних систем, 

Microsoft на ряду з іншими компаніями, у яких йде боротьба за кожного клієнта 

дедалі збільшується [5]. 

Згідно статистики [4], середній рівень навантаженості процесорних 

можливостей під управлінням Windows та Unix не перевищую 30%, у останнього 

показники трішки кращі. Така низька ефективність серверів пояснюється 

підходом який використовували, ще на початку 90 – х роках, за принципом “один 

додаток – один сервер”. це призвело до того що компаніям доводилося купувати 

новий сервер для кожного нового додатку, що в свою чергу позначається на 

витратах та утриманні парку серверів, на енергоспоживанні, охолодженні і 

необхідності в нових. 

 

Рисунок 1.1 Сервер з додатком та окремій операційній системі[8] 

 

Віртуалізація дозволить розподілити місце і ресурси на сервері для додатків. 

І кожен додаток при цьому використовує тільки ті ресурси, що йому призначили. 
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Рисунок 1.2 Різні середовища операційних систем і додатків на одному 

сервері[8] 

 

Отже отримуємо продукт віртуалізації який зручний у використанні, але на 

справді має складну або іншу структуру. Інакше кажучи віртуалізація винайдена 

для відокремлення ПЗ від апаратної частини. 

 

1.3 Види віртуалізації 

 

Видів віртуалізації, дуже багато [18], для вирішення проблеми розробки 

технологій віртуалізації і контейнеризації в системах хмарних сервісів 

розглядаються наступні види віртуалізації: 

Віртуалізація серверів.  

Серверна віртуалізація – це архітектура ПЗ, яка відповідає за те, щоб кілька 

операційних систем працювали на базі одного фізичного сервера. При цьому ПЗ 

кожного сервера ізольоване одне від одного і  будь – яких фізичних чинників. Це 

ж ПЗ сприймає доступні ресурси як ресурси одного фізичного сервера, хоча 

насправді отримує лише частку ресурсів, що виділені на нього. 
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Рисунок 1.3 Віртуальні сервери працюють як імітація фізичного 

обчислювального обладнання 

 

У самому ж віртуальному сервері емулюється апаратне забезпечення: 

оперативна пам’ять, процесори, жорсткі диски тощо. ОС, які встановлені на 

кожен віртуальний сервер, не бачать один одного і при цьому функціонують так, 

ніби вони встановлені на звичайному ПК. На одній машині можна запускати 

кілька ОС і в різних пропорціях розподіляти між ними фізичні ресурси.  

До переваг такого використання віртуалізації серверів відносяться: 

 Підвищення продуктивності ПЗ та додатків; 

 Підвищення доступності серверів; 

 Спрощення місця розташування серверів;  

 Підвищення ефективності ІТ – інфраструктури; 

 Зниження експлуатаційних витрат; 

 Поліпшення на утримання та адміністрування серверів. 

Віртуалізація мережі передбачає віртуалізацію мережі (network 

virtualization) – процес об'єднання апаратних і програмних мережевих ресурсів в 

єдину віртуальну мережу, яка буває зовнішньої (що з'єднує безліч мереж в одну 

віртуальну) і внутрішньої (що створює віртуальну мережу між програмними 

контейнерами всередині однієї системи). Так само є віртуальна приватна мережа 

(virtual private network), що представляє собою забезпечення одного або декількох 

мережевих з'єднань поверх іншої мережі. Віртуалізація мережі повністю 
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відтворює фізичну мережу і дає можливість виконувати додатки у віртуальній 

мережі так само, як у фізичній. При цьому підвищується експлуатаційна 

ефективність і усувається залежність від обладнання. Віртуалізація мережі 

забезпечує підключення робочих навантажень до логічних мережевих пристроїв і 

службам, таким як логічні порти, комутатори, маршрутизатори, брандмауери, 

засоби балансування навантаження, мережі VPN і т. д [7]. 

Види взаємодії віртуальних машин та мережі: 

 Host – only.  Xост дозволяє лише мережеві операції з хост – ОС; 

 

 

Рисунок 1.4 Алгоритм роботи Host – only (Тільки хост)[7] 

 NAT. Режим NAT маскує всю мережеву діяльність так, ніби вона 

надходить з вашої хост – ОС, хоча віртуальний комп'ютер може отримати доступ 

до зовнішніх ресурсів; 

 

Рисунок 1.5 Алгоритм роботи NAT (Трансляція між внутрішнім та 

публічним портами)[7] 
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 Bridged. Мостовий режим копіює інший вузол у фізичній мережі, і 

ваш VM отримає власну IP – адресу, якщо DHCP увімкнене в мережі; 

 

 

 

Рисунок 1.6 Алгоритм роботи Bridged (Мережевий міст)[7] 

 

Віртуалізація та хмарні обчислення.  

Віртуалізація та хмарні обчислення – це в рівній мірі інноваційній суміш 

технологій, однак вони не є взаємозамінними. Макет хмарної архітектури 

зображено на рис 1.7. 

 

Рисунок 1.7 Приклад хмарної архітектури[10] 

 

Розглянемо більш детально поняття хмарні обчислення (Cloud Computing) – 
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це модель забезпечення повсюдного та зручного доступу на вимогу через мережу 

до спільних ресурсів, що підлягають налаштуванню (наприклад, до 

комунікаційних мереж, серверів, засобів збереження даних, прикладних програм 

та сервісів), і які можуть бути оперативно використані та прибрані з мінімальними 

управлінськими витратами та зверненнями до провайдера. Цей засіб віртуалізації 

розуміє собою програмне забезпечення, яке допомагає зробити обчислювальні 

середовища незалежними від фізичної інфраструктури, а хмарні обчислення – це 

служби, які надають загальні обчислювальні ресурси ПЗ або дані на вимогу в 

Інтернеті. Ці технології доповнюють один одного, тому організації можуть почати 

віртуалізацію серверів і потім перейти до хмарних обчислень, щоб досягти ще 

більшої адаптивності і розширити можливості самообслуговування. Варто 

зазначити деякі аспекти мережевої взаємодії та хмарних обчислень. Отже, перший 

з них SaaS (Soft as a Service), тобто програмне забезпечення як послуга, являє 

собою оренду ПЗ через інформаційну мережу, програмне забезпечення як 

послуга. Інакше кажучи користувачі можуть отримувати доступ до програмного 

забезпечення на віддалених серверах, за допомогою Інтернету. Інший варіант 

моделі називається платформа як послуга, PaaS (Platform as a Service). Основний 

принцип полягає в оренді через мережу середовища для розробки та 

використання додатків. Дана платформа більш гнучка і дає можливість 

розробляти, тестувати та впроваджувати користувача ПЗ. І останній тип моделі 

базується на інфраструктурі як послуга, IaaS (Infrastructure as a Service). Принцип 

полягає в оренді підприємством через мережу, віртуальних апаратних 

обчислювальних засобів, ПЗ, тощо. Це можна розглядати як повну віртуалізацію. 

У деяких випадках установка ПЗ може здійснюватися з оплатою по мірі його 

використання [10]. 

Віртуалізація платформи. 

Під цим поняттям віртуалізаціїї розуміють механіку створення програмної 

системи на базі існуючої комплексної апаратно – програмної схеми, що залежить 

або не залежить від них. Види віртуалізації такого типу поділяються на: 

 Повну віртуалізацію (емуляція); 
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 Віртуалізацію з апаратним підтриманням; 

 Часткову віртуалізацію; 

 Паравіртуалізацію; 

 Віртуалізацію на рівні операційної системи; 

 Віртуалізацію на рівні додатків. 

Програмна віртуалізація розрізняється на емуляційну, динамічну 

трансляцію, паравіртуалізацію і вбудовану віртуалізацію. 

Емуляція (Emulation – наслідування, копіювання) – це комплексний засіб 

програмного, апаратного наслідування або їх поєднання, призначеного для того, 

щоб копіювати функції одних обчислювальних систем на інші, відмінні від 

перших. Обчислювальна система таким наслідуванням буде подібною до 

поведінки оригінальної системи. 

При динамічній (бінарній) трансляції проблемні команди гостьових 

операційних систем перехоплюються гіпервізором. Після того як ці команди 

замінюються на безпечні, відбувається повернення управління гостьової системи. 

При паравіртуалізації ОС підключається до гіпервізора, який дає 

користувачеві API, на заміну ресурсів з таблички сторінок пам'яті. Ця технологія 

являється лише частиною віртуалізації, що дозволяє користувачам з обмеженими 

правами доступу до ОС виконувати процеси у віртуальному середовищі, для 

цього вносяться незначні зміни в саме ядро. Паравіртуалізаційний метод у 

порівнянні з динамічною трансляцією більш продуктивний. Але 

паравіртуалізацію можна використати лише, якщо гостьова ОС має відкриті 

вихідні коди, які можна змінювати за умовами ліцензії, або ж гіпервізор і гостьова 

операційна система розроблені одним виробником з урахуванням можливості 

паравіртуалізації гостьової системи та за умови того, що під гіпервізором може 

бути запущений гіпервізор нижчого рівня. 

Вбудована віртуалізація це новітній метод [18], що базується на 

використанні апаратно – підтримуваних можливостях віртуалізації, це у свою 

чергу дозволяє використовувати будь – які версії ОС в поєднанні з різними 

варіантами робочих середовищ. На практиці це означає, що вбудована 
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віртуалізація є повною віртуалізацією, реалізованою на апаратному рівні. 

Вбудована віртуалізація має такі переваги: 

 Спільне використання ресурсів декількома гостьовими операційними 

системами (каталоги, принтери і так далі); 

 Зручність інтерфейсу для вікон додатків з різних систем 

(перекриваються вікна додатків, однакова мінімізація вікон); 

 При тонкій відладці на апаратну платформу продуктивність мало 

відрізняється від оригінальної операційної системи. Швидке перемикання між 

системами (менше однієї секунди); 

 Проста процедура поновлення гостьової операційної системи; 

 Двостороння віртуалізація (додатки однієї системи запускаються в 

інший і навпаки). 

Апаратна віртуалізація – це віртуалізація яка базується на підтримці 

специфічної процесорної архітектури [18], що діє в розріз програмної 

віртуалізації, при цьому базується на використанні ізольованої гостьової системи 

та керуванні гіпервізорів у тому числі. Це простіші розробки платформи 

віртуалізації засновані на інтерфейсному управлінні та підтримці віртуального 

гостьового середовища. А це у свій час понижує трудомісткість та час затрачений 

на розробку систем віртуалізації. Платформи, що використовують апаратну 

віртуалізацію: IBM LPAR, VMware, Hyper – V, Xen, KVM, Bhyve та їх переваги: 

 Можуть збільшувати швидкість платформ віртуальних середовищ. 

Тобто управляються віртуальною гостьовою системою, здійснює безпосередньо 

невеликий проміжним моментом в ПЗ, гіпервізорі, що дає збільшення швидкодії; 

 Поліпшення захищеності, надається можливість переходів між 

деякими працюючими незалежними платформами віртуального середовища на 

апаратній основі. Кожна машина може працювати не зважаючи на простір 

апаратних ресурсів, при цьому середовище повністю ізольоване одне від одного; 

 Гостьова система не належить до архітектури хостових платформ і до 

будь – яких платформ віртуалізації. Технологія дозволяє використовувати 32 – 

бітні хостові системи на 64 – бітних гостьових. 
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Віртуалізація на рівні ОС – це робота декількох екземплярів простору 

користувача в рамках однієї ОС. Прикладами можуть бути Docker, LXC. 

Віртуалізація на рівні програмного забезпечення передбачає віртуалізацію 

додатків (також віртуалізація робочого оточення): робота окремих додатків в 

середовищі, відокремленої від основної ОС. Ця концепція тісно пов'язана з 

портативними додатками. Прикладами можуть бути: XenApp та App – V. 

Віртуалізація сервісів: емуляція поведінки системних компонентів, необхідних 

для запуску програми з метою налагодження і тестування AUT, замість 

віртуалізації компонентів цілком, ця технологія візуалізує тільки необхідні 

частини. Приклади: SoapUI, Parasoft Virtualize. Віртуалізація пам'яті (memory 

virtualization) передбачає об'єднання оперативної пам'яті з різних ресурсів в 

єдиний масив. Реалізації: Oracle Coherence, GigaSpaces XAP. При цьому 

віртуальна пам'ять ізоляює адресний простір додатку від всього адресного 

простору, застосовується у всіх сучасних ОС [12]. 

Віртуальна пам'ять дозволяє лінійну, безперервну адресацію фізично 

розподіленої, але не цілої пам'яті або областей диска. Метод  дозволяє управляти 

пам'яттю комп'ютера, для виконання певної роботи програми, що вимагало 

більшого обсягу доступної оперативної пам'яті, ніж є в комп'ютері, шляхом 

автоматизації та переміщення часток програми між основною пам'яттю і 

вторинним сховищем. 

Віртуалізація сховищ даних передбачає собою віртуалізацію зберігання 

даних, (представлення набору фізичних носіїв у вигляді єдиного фізичного носія), 

файлової віртуалізації або розподілену файлову систему (будь – яка файлова 

система, яка дозволяє отримувати доступ до файлів з декількох пристроїв, за 

допомогою комп'ютерної мережі), віртуальна файлова система (VFS, де 

використовується абстракційна поверхня конкретних файлових систем). Цей 

метод забезпечує однаковий доступ до клієнтських додатків та файлів системи, 

гіпервізор зберігає данні (дозволяє отримувати доступ до файлів з декількох 

пристроїв, за допомогою комп'ютерної мережі), віртуальну файлову систему 

(storage hypervisor – програма, яка управляє віртуалізацією простору для 
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зберігання даних і може об'єднувати різні фізичні простору в єдиний логічний 

масив) і віртуалізацію пристроїв зберігання даних (віртуалізація жорсткого диску) 

або оптичного диску, наприклад, DAEMON Tools). 

Віртуалізація баз даних – це уявлення даних в абстрактному вигляді, 

незалежно від нижчих систем управління і зберігання даних, а також їх структури. 

Це підхід до уніфікації даних з декількох джерел на одному рівні, щоб додатки, 

засоби звітності та кінцеві користувачі могли отримувати доступ до даних, не 

потребуючи докладних відомостей про вихідні джерела, розташування і 

структуру даних і віртуалізацію баз даних. 

Області застосування віртуалізації – це віртуальні машини, що надаються 

для гостьових операційних систем, як апаратна система. Хоча на ділі це 

програмне оточення, що емулюється хостовою системою. Ця емуляція має бути 

достатньо надійною, для того щоб драйвери гостьових систем мали змогу 

нормально функціонувати. Коли використовується паравіртуалізація, віртуальні 

машини не емулюють апаратну частину, а замість цього використовує 

спеціальний API. Приклади застосування:  

Тестові лабораторії та навчання: тестовані віртуальні машини зручно 

піддавати додаткам, що впливають на налаштування операційних систем, 

наприклад інсталяційні програми. За рахунок простоти в розгортанні віртуальних 

машин, вони часто використовуються для навчання нових продуктів і технологій. 

Поширення встановленого програмного забезпечення: багато розробників 

програмних продуктів створюють готові образи віртуальних машин з попередньо 

встановленими продуктами і надають їх на безоплатній або комерційній основі. 

Такі послуги надають Vmware VMTN або Parallels PTN. 

У системах з гіпервізором другого типу обидві операційні системи (гостьова 

і гипервизора) віднімають фізичні ресурси, і вимагають окремого ліцензування. 

Віртуальні сервери, що працюють на рівні ядра ОС, майже не втрачають у 

швидкодії, що дає можливість запускати на одному фізичному сервері сотні 

віртуальних, які не потребують додаткових ліцензій. 
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Простір на диску розділяється на кілька складових за обсягом і тому його 

ресурси такого ж самого типу легші у використанні. 

Візьмемо до уваги такий приклад, де реалізовується поділ резерву 

OpenSolaris Network Virtualization and Resource Control. Технологія дає змогу 

створити кілька віртуальних інтерфейсів, мережевих інтерфейсів у одному 

фізичному. 

Агрегаційний поділ, який додає безліч ресурсів у більші ресурси чи об'єднує 

їх. Наприклад, метод симетризації мультипроцесорних систем, що об'єднує безліч 

процесорів. Використовуючи RAID можна об’єднати масив декількох фізичних 

дисків у логічний модуль для підвищення продуктивності. Також RAID та 

обладнання на рівні мережі витрачає купу каналів, щоб представитися, як один 

широкосмуговий. При цьому комп'ютерні кластери виконують все 

вищеперелічені функції. Іноді сюди відносяться файлові та мережеві системи 

абстраговані вмістилища даних де вони побудовані, а саме, VMFS, ZFS та WAFL 

[20]. 

Віртуалізація додатків – процес використання додатку, зміненого з 

потребуючого в те, що не потребує інсталяцію в операційну систему. Для 

віртуалізації додатку ПЗ віртуалізатору виявляє при інсталяції. Для цього процесу 

потрібні деякі аспекти операційної системи, що емулюватимуть їх. Після чого 

виникає необхідне спеціалізоване середовище для конкретного віртуалізованого 

додатку і, тим самим, забезпечується ізольованість роботи цього додатку. 

Створений віртуальний додаткок поміщається в контейнер, оформлений, як 

правило, у вигляді папки. При запуску створюється контейнер, який є для нього 

робочим середовищем. Це середовище запускається, після чого локальні створені 

ресурси, що містять у собі ключі, файли і інші компоненти реєстру, що необхідні 

для функціонування програми. Середовище при цьому працює як прошарок між 

операційною системою та додатком і це дозволяє уникнути збоїв. Віртуалізацію 

додатків забезпечують, наприклад, програми Citrix XenApp, SoftGrid і VMware 

ThinApp [17]. 

Переваги: 
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 Ізольованість виконання додатків; 

 Кожен раз в первісному вигляді; 

 Менш ресурсовитратний в порівнянні з емуляцією всієї операційної 

системи. 

Віртуалізація ПК – це розгортання віртуальних комп'ютерів в якості 

керованої послуги, що допомагає ІТ – відділам швидше реагувати на потреби 

співробітників і нові можливості. Крім того, віртуалізовані комп'ютери і додатки 

можна швидко і зручно надавати філіям, а також зовнішнім, закордонним і 

мобільним співробітникам, які використовують планшети iPad та Android. 

Віртуалізація прикладного програмного забезпечення – це виконання 

окремих програм на відмінній апаратнії чи програмній платформі [18]. 

Поділяється на такі типи як: 

 Портативна програма – програма, яка може виконуватися з 

переносного носія, такого як USB флеш диску; 

 Крос – платформна, яка дозволяє віртуалізації програмного 

забезпечення компілюватися для певного процесора і операційної системи та 

працювати на відмінних процесорах чи операційних системах; 

 Віртуальний пристрій, образ віртуальної машини призначений для 

роботи на віртуалізованій платформі. 
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2 АНАЛІЗ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ, КОНТЕЙНЕРИЗАЦІЇ ТА РИЗИКІВ ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ 

 

2.1 Апаратна віртуалізація 

 

В апаратній віртуалізації базовий шар – гіпервізор. Він забезпечує 

взаємодію між апаратною і віртуальною частинами машин та серверів. Для того, 

щоб ресурси були надані віртуальній машині, виконують запуск власної копії ОС 

та додатка на використовуваному у процесі обладнанні. Інакше кажучи апаратна 

віртуалізація працює внаслідок підтримки з боку процесора. На відміну від 

програмної віртуалізації, при апаратній гостьові операційні системи управляються 

гіпервізором безпосередньо без участі хостовой ОС. Апаратна ж віртуалізація 

набагато ефективніше програмної, так як гіпервізор, на відміну від хостовой 

операційної системи, створює дуже невеликі накладні витрати [13]. 

Апаратна віртуалізація на відміну від програмної віртуалізації дозволяє за 

допомогою гіпервізору створювати керовані ізольовані гостьові системи.  

Гіпервізор (Hypervisor) – програма або апаратна схема, що дозволяє 

одночасно використовувати декілька ОС на одному обладнанні. 

Гіпервізор – це сервіс віртуальної машини, який виконується під 

управлінням операційної системи. Сервіс – віртуалізує або реально (фізично) 

використовує апаратне забезпечення конкретної машини. 

Гіпервізор – це спеціальна програма (по суті теж операційна система), яка 

займається створенням віртуальних машин і їх управлінням. Гіпервізор дає змогу 

ізолювати середовища один від одного, надає захисну властивість та поділяє 

ресурси між запущеними операційними системами. 

Залежно від типу використовуваної віртуалізації, гіпервізор може 

працювати як безпосередньо з залізом без хост – системи – це апаратна 

віртуалізація, так і через операційну систему, встановлену на хост – машину [21].  
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2.1.1 Основні переваги апаратної віртуалізації 

 

До переваг архітектури апаратної віртуалізації відносять: 

 Можливість створити безліч віртуалізованих машин з різними ОС 

(включаючи Windows). Користувачі мають можливість свторювати особисті патчі 

на ядро процесору, якщо це необхідно для розширення функціоналу віртуального 

серверу; 

 Віртуальна машина виглядає як звичайний комп’ютер. Він містить 

властні віртуальні ПЗ та обладнення; 

 Віртуальні машини знаходяться в ізольованому середовищі, одне від 

одного, та операційної системи серверу, де відбувається запуск віртуальної 

машини;  

 Використовуючи технологій віртуалізації продуктивність віртуальних 

серверів Intel та AMD показує дуже високий результат, майже схожим на реальне 

обладнання;  

 Віртуальні сервери зберігається в двох середовищах, файлах 

конфігурації і файлах жорсткого диску;  

 Створений віртуальний сервер, як і в випадку з віртуалізацією на рівні 

ОС, не залежить від наявності шаблону ОС в хмарі. У разі поновлення або 

видалення шаблону змін на віртуальному сервері не відбудеться. 

 

2.2 Контейнерізація 

 

Контейнерізація – це віртуалізація на рівні ОС (контейнерна або зонна 

віртуалізація) [12]. Метод віртуалізації який підтримує ядро ОС, при цьому 

створюючи не один екземпляр простору, а  декілька. Користувач при цьому 

бачить ідентичні окремі контейнери або зони ОС. Повну ізоляцію надає ядро, 

тому контейнери не впливають один на одного.   

Контейнерізація – це віртуалізація на рівні ОС (контейнерна або зонна 

віртуалізація). Метод віртуалізації який підтримує ядро ОС, при цьому 
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створюючи не один екземпляр простору, а декілька. Користувач при цьому бачить 

ідентичні окремі контейнери або зони ОС. Повну ізоляцію надає ядро, тому 

контейнери не впливають один на одного. 

Контейнери – це новітній рівень віртуалізації ІТ – структури. Технологія 

забезпечує ізоляцію окремих процесів всередині однієї операційної системи, та 

надає загальний доступ до ресурсів та бібліотеки. Також властивість кожного 

окремого контейнера застосовує та зберігає переваги хмарної технології. А саме 

резервовану, безперебійну роботу та автоматизовану масштабність керування. 

Контейнер являє собою ідеальне рішення для будь – якого динамічного та 

високонавантажного сервісу, типу інтернет – магазинів, держпослуг та 

маркетплейсменту. Програма контейнер має незалежну систему. Ця незалежність 

надається рівнем віртуалізації ОС Parallels Cloud Server. На віртуалізацію 

витрачається мінімальні ресурси CPU приблизно 2 – 3%. Віртуалізація на рівні 

ОС дає змогу застосувати віртуалізацію фізичних серверів використовуючи ядро 

ОС. При цьому ОС забезпечує ізоляцію і безпеку ресурсів різних контейнерів. 

Кожен контейнер обслуговує додатки в ньому і робоче навантаження. 

У непрацюючому стані контейнер – це файл (набір файлів) на диску. При 

запуску контейнера – контейнерний движок (Docker, CRI – O, Railcar, RKT, LXC) 

розпаковує образ контейнера з потрібними файлами і метаданими, передаючи їх 

ядру операційної системи (ОС). 

Контейнерний движок – це програмне забезпечення, що приймає запити 

користувача, в параметри командного рядка, що викачує образи контейнерів і 

запускає їх. Запуск контейнера схожий на запуск системного процесу і вимагає 

API – звернення до ядру ОС. Такий API – виклик зазвичай ініціює додаткову 

ізоляцію і монтує копію файлів, які знаходяться в образі контейнера. При цьому з 

ядром ОС для запуску контейнеризовано процесів зв'язується. Виконавча 

контейнерів – низькорівневий компонент, який зазвичай використовується в 

складі контейнерного движка, але також може застосовуватися і в ручному 

режимі для тестування контейнерів. Середовище виконання контейнерів від 

контейнерного движка отримує точку монтування контейнера (при тестуванні це 
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може бути просто каталог) і метадані контейнера (при тестуванні це може бути 

зібраний вручну файл config.json). 

Після запуску контейнер стає системним процесом. Процедура запуску 

контейнерів, а також формат образів контейнерів, що зберігаються на диску, 

визначаються і регулюються стандартами. Сьогодні найбільш популярним стає 

стандарт OCI, який задає специфікацію формату образів контейнерів, визначаючи 

дисковий формат їх зберігання, а також метадані (апаратна архітектура, 

операційна система).  

 

2.2.1Основні особливості контейнерів 

 

До основних особливостей архітектури контейнерів відносять: 

 Контейнери виглядають як звичайна Linux – система. Вони 

включають в себе звичайні стартап – скрипти. Сторонні додатки можуть 

запускатися в контейнерах без необхідності модифікації; 

 Користувач може змінювати будь – які конфігураційні файли і 

встановлювати будь – яке додаткове програмне забезпечення в контейнери; 

 Контейнери повністю ізольовані один від одного (файлова система, 

процеси, змінні sysctl) і віртуальних машин Parallels; 

 Контейнери поділяють динамічні бібліотеки, що значно економить 

пам'ять; 

 Процеси в контейнерах плануються для виконання на всіх доступних 

CPU. Контейнери не обмежені одним CPU і можуть використовувати всю міць 

CPU хоста; 

 Файли образу віртуального сервера зберігаються в єдиному файлі 

(.hdd), що дозволяє простіше виконувати міграцію і резервне копіювання через 

послідовного доступу до єдиного файлу замість окремих файлів контейнера; 

 Після створення контейнера шаблон операційної системи, з якого 

відбувалося створення, більше не потрібен. Це означає, що навіть якщо ми 
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об'явили якусь ОС застарілої і видалимо її з хмари – ваші створені сервери 

продовжать працювати; 

 Контейнери використовують нативні журнальованою квоти диска (Не 

модифіковані обмеження на задані обсяги дискового простору) і в разі краху 

фізичного сервера не потрібно перерахунок квот. 

 

2.2.2 Основні переваги контейнерної віртуалізації 

 

До основних переваг контейнерної віртуалізації відносять: 

 Контейнери виконуються на одному рівні з фізичними серверами. 

Відсутність віртуалізованних обладнання і використання реального обладнання і 

драйверів дозволяють отримати високу продуктивність; 

 Кожен контейнер може масштабироваться; 

 Контейнери використовують одну операційну систему, налаштування 

та підтримка і оновлення дуже прості. Додатки можуть бути також розгорнуті в 

окремому оточенні; 

 Операційна система та технологія віртуалізації дозволяє мінімізувати 

час створення сервера і перезавантаження (що дуже важливо при міграції 

сервера); 

 Операційна система та технологія віртуалізації дозволяє 

автомасштабування оперативної пам'яті. 
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2.2.3 Суть контейнерної віртуалізації 

 

Щоб розуміти, що таке контейнер треба розглянути поняття стек програми 

[2]. Стек – це абстрактне уявлення правил про порядок організації даних. 

Принцип роботи простий, для того щоб взяти будь – які дані всередині файлу, 

потрібно спочатку зняти все, що знаходиться над ними . Для запуску будь – якої 

програми є три види стеків: 

 Традиційні сервери; 

 Віртуальні машини; 

 Контейнери. 

Це допоможе зрозуміти, що таке контейнер, що робить його таким 

потужним порівняно з іншими рішеннями і переваги його використання. 

Традиційний сервер 

Традиційний серверний рис.2.1 стек складається з фізичного сервера, який 

запускає операційну систему і додаток.  

 

Рисунок 2.1 Схема традиційного серверного стеку[2] 

 

Переваги традиційного сервера: 

 Використання всіх ресурсів. При використанні традиційного 

серверного стека додаток отримує більшу кількість доступних ресурсів. Це 

пов'язано, зокрема, з відсутністю накладних витрат для запуску програми, 

наприклад, немає необхідності встановлювати і налаштовувати гіпервізор. 
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 Ізоляція. Додаток і дані можуть бути фізично ізольовані від інших 

додатків. Для порівняння, середовища виконання віртуальних машин або 

контейнерів завжди загальні. 

Недоліки традиційного сервера: 

 Великі витрати часу на розгортання. Спершу необхідно орендувати 

сервер і підготувати його до запуску додатка (встановити всі необхідні залежності 

і т.д.); 

 Марна трата ресурсів. Дуже рідко одному з додатком потрібні всі 

ресурси фізичного сервера. Ви платите за весь сервер, а на ділі використовуєте 

приблизно близько 35% обчислювальної потужності. Мультіарендность, яка 

автоматично забезпечується віртуальними машинами і контейнерами, дає кращі 

результати; 

 Ціна. Цей пункт безпосередньо пов'язаний з попереднім; 

 Складність в масштабуванні. Купівля сервера і його налаштування 

вимагає час. Цей процес часто залежить від "гнучкості" використовується хостинг 

– провайдера (наприклад, набір підтримуваних операційних систем); 

 Складнощі в мигрирования. У більшості випадків міграція з одного 

сервера на інший це складний процес. Сервери не можуть бути точними копіями, 

що може привести до проблем міграції додатки; 

 Складне налаштування. Існує безліч інструментів для підготовки 

сервера до запуску додатка (Puppet, Chief, Ansible і т.д.), але це все ще складний 

процес. 

 

Віртуальна машина 

Стек віртуальної машини складається з фізичного сервера, операційної 

системи та гіпервізору, який управляє віртуальними машинами, загальними 

ресурсами і мережевим інтерфейсом. Кожна ВМ запускає гостьову операційну 

систему і одне або більше додатків.  
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Рисунок 2.2 Схема стеку віртуальної машини[2] 

 

Переваги віртуальної машини: 

 Використання ресурсів. Фізичний сервер розділений на віртуальні 

машини. Гипервизор може розподіляти ресурси на основі пріоритетів, а ВМ може 

використовувати вільні ресурси, які інші машини на даний момент не 

використовують. Кожна ВМ використовує свій власний CPU, оперативну пам'ять, 

диск та мережу; 

 Масштабованість. Якщо необхідно запустити кілька додатків, то 

необхідно додавати віртуальні машини до тих пір, поки вистачає ресурсів у 

сервера – хоста; 

 Створення резервних копій та міграція. ВМ дуже легко перенести на 

інше залізо. Більшість виробників (VMware, Virtual Box, Parallels і т.д.) надають 

прості інструменти для створення резервних копій, відновлення і міграцій 

зупинених або запущених ВМ, а також автоматизувати відновлення після відмови 

в кластері; 
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 Ефективність витрат. Для ВМ рахунок може виставлений за кожну 

годину, роблячи можливість масштабування у процесі в залежності від 

навантаження; 

 Гнучкість. Віртуальні машини різних архітектур можуть працювати 

поруч один з одним (наприклад, Windows та Linux). 

 Недоліки віртуальної машини: 

 Проблема в розподілі ресурсів. При зайнятості всіх ресурсів, 

Гіпервізор важко виділяти їх для віртуальних машин; 

 Складність міграції або Блокування Постачальника (Vendor lockin) 

Рішення на віртуальній машині одного виробника важко переносимо на інше. 

Існує кілька інструментів для міграцій, але кожна ВМ має свій формат і API; 

 Складне налаштування. Запуск програми всередині ВМ може бути 

проблематичний. Незважаючи на те, що операційна система проста в управлінні, 

її підготовка до запуску додатка все ще є трудомістким процесом. Різні 

екземпляри одного і того ж образу ВМ можуть відрізняться один від одного з 

точки зору конфігурації і залежностей. 

 Ці недоліки ВМ привели до еволюції до стека контейнерів. 

Контейнери 

Ключове відмінність між контейнером і вищезгаданими рішеннями –

віртуалізація заснована на контейнерах використовує ядро  операційної системи 

для запуску ізольованих гостьових примірників контейнера. Контейнери більш 

легковажні ніж інші рішення, завдяки використанню ядра ОС і не покладаючись 

на гіпервізор для управління ресурсами. Кожен контейнер має свою власну 

кореневу файлову систему, процеси, пам'ять, пристрої та мережеві інтерфейси. 
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Рисунок 2.3 Схема стеку контейнера[2] 

 

З контейнерною технологією ІТ – структура працює в майже постійному 

стабільному режимі. Контейнери які в процесі використовуються для запуску 

будь – яких ПЗ, має властивість існувати та збільшуватись і при необхідності 

стиратися. За безпекою такої системи стежать служби моніторингу і планувальки, 

що визначають, яка кількість ресурсів необхідна для того чи іншого процесу [1]. 

Контейнерне середовище не звертає уваги на налагодження і конфігурацію 

кожного серверу та віртульної машини. Цю функцію бере на себе оркестратор. 

Всі програми, що керуються компонентами запуску, упаковані в один єдиний 

образ, та можуть використовуватися повторно при необхідності. Додатки в 

контейнерах працюють не звертаючись до процесору, пам’яті чи диску хостової 

ОС. Перевага контейнерів полягає у наступному: 

Стандартизація – завдяки базі відкритих стандартів контейнери можуть 

працювати в усіх основних дистрибутивах Linux, Microsoft та інших популярних 

ОС. 

 Незалежність контейнера від ресурсів або архітектури хоста, на якому 

він працює, полегшує переносимість способу контейнера з одного середовища в 

іншу, забезпечуючи безперервний конвеєр DevOps, процесів від розробки і 

тестування до розгортання (CI / CD pipeline); 
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 Ізольованість і безпеку. Кожна програма запускається в своєму 

власному примірнику контейнера. Проблеми конфігурації зведені до мінімуму. 

Немає необхідності турбуватися, про операційну систему, яка буде у кінцевого 

користувача, якщо ви ставите всю операційну систему разом з додатком. Безпека 

додатків досягається за рахунок ізоляції кожного контейнера. Однак, майте на 

увазі, що, в залежності від контейнерної технології, можуть бути "дірки" в 

мультіарендуемом контейнері; 

 Легковажність. У контейнері знаходиться тільки сам додаток, завдяки 

чому воно швидко запускається, зупиняється і переміщається між хостами. 

Контейнерів потрібно набагато менше ресурсів в порівнянні з іншими стеками, 

завдяки використанню ядра ОС і не покладаючись на гіпервізор. Це дозволяє на 

одній і тій же машині запустити набагато більше контейнерів, ніж віртуальних 

машин; 

 Ефективне використання ресурсів. Контейнери використовують ядро 

ОС, а це значить, що гостьова операційна система не потрібна. Це звільняє велику 

кількість ресурсів. Існує безліч оптимізованих ОС, розроблених тільки для 

запуску контейнерів (CoreOS, Ubuntu Snappy, RancherOS, Red Hat's Atomic Host, 

VMware's Photon, Microsoft's Nano Server). Розробляються спрощені образи 

контейнерів, орієнтовані на певне середовище додатки (NGINX, busybox, 

PostgreSQL, Rails). Це означає, що сумарні накладні витрати додатки в контейнері 

зведені до мінімуму; 

 Швидкість розгортання – на створення і запуск контейнера потрібно 

набагато менше часу, ніж на екземпляр віртуальної машини або відладку 

повноцінного робочого оточення; 

 Єдине середовище розробки. Робота контейнера не залежить від того, 

який використовується гіпервізор і в якій хмарі знаходиться інфраструктура; 

 Підвищення продуктивності праці, якщо кожен мікросервіс складної 

системи упакувати в окремий контейнер, за який відповідає один розробник, то 

можна розділити робочі завдання без взаємних залежностей і конфліктів; 
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 Однакові середовища розробки. Кожна програма запускається в 

ізольованому контейнері, який може бути легко перенесений з локальної машини 

на машину хостинг – провайдера; 

 Легкість в міграції. Контейнер надає чудову портативність. Так як 

контейнери не вимагають гостьовий операційної системи, легко мігрувати з 

одного сервера на інший; 

 Спрощення моніторингу – управління версіями контейнерних образів 

дозволяє відслідковувати оновлення, уникаючи проблем із синхронізацією; 

 Низькі накладні витрати. Дуже дешево запустити і зупинити 

контейнер з використаного ядра ОС. 

 Можливість повторного використання. Всі компоненти, необхідні для 

запуску програми, упаковуються в один образ, який може запускатися 

багаторазово. 

 Інтенсивний розвиток в кіберсуспільстві. Останнім часом, 

віртуалізація контейнерів розвивається дуже швидко, за допомогою учасників з 

усього світу. Наприклад, програма контейнеризації Docker особливо допомагає з 

цим. Вона стандартизувала робочий процес контейнеризації за допомогою 

інструментів з відкритим вихідним кодом. 

Переваги контейнерів в одній ситуації можуть виявитися недоліками в 

інший. Остаточне рішення завжди має залежати від того, чого потребує продукт і 

компанія. Недоліками контейнерів стали: 

 Архітектура. Контейнери спільно використовують ядро ОС – це 

означає, що вони обмежені однією і тією ж архітектурою. Образи контейнерів 

можуть бути побудовані для різних архітектур, але вони не портуються між 

різними архітектурами (наприклад, ви не зможете запустити LXC на Windows). 

 Ресурсоємні додатки. Для великих і ресурсоємних додатків краще 

підходить традиційний серверний стек, де вони мають прямий доступ до ресурсів 

сервера. 
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 Розростанню образу. Тобто упакування в контейнер набагато більшої 

кількості ресурсів, ніж потрібно з додатком, що призводить до розростання образу 

і великого розміру контейнера. 

 Проблема із забезпеченням інформаційної безпеки – незважаючи на 

те, що багато систем роботи з контейнерами (Kubenetes, Docker та ін.) Включають 

засоби захисту від злому і втрати даних, наприклад, ізоляція простору імен, гнучкі 

механізми мережевих політик і рольової авторизації користувачів по ключу, а 

також інші інструменти, використання контейнерів не завжди безпечно. 

Наприклад, деякі важливі підсистеми ядра операційної системи Linux 

функціонують поза контейнера. Завдяки цьому можна зламати операційну 

систему, якщо клієнт (користувач або додаток) контейнера має root – права. 

 Проблема забезпечення якості при збільшенні числа контейнерів, 

включаючи розподіл робочого навантаження – для вирішення цього завдання 

потрібно система оркестрації контейнерів, надійність якої визначає критичність 

всіх контейнерів. 

Таким чином, контейнеризація (контейнерна віртуалізація чи віртуалізація 

на рівні ОС, зонна віртуалізація) відноситься до методу віртуалізації, який 

підтримує ядро ОС, де ізолюється декілька просторів користувачів замість 

звичайного одного. Це знижує показники витрат на утримування парку серверів, 

та дає змогу користуватись віртуалізацією найбільш ефективним способом. 

 

2.2.4 Архітектура контейнерної віртуалізації 

 

На відміну від попередніх видів віртуалізації, контейнерна віртуалізація не 

пов'язана з запуском ОС в ізольованому оточенні. При контейнерної віртуалізації 

ізоляція відбувається на рівні процесу операційної системи. При віртуальній 

машині ізоляція відбувається на рівні файлової системи, процесів, змінних sysctl 

(sysctl – команда, призначена для управління параметрами ядра або 

використовуючи інтерфейс, щоб вноси 

ти зміни в працюючу систем). Архітектуру контейнерної віртуалізації 
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зображено на рис 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 Архітектура контейнерної віртуалізації[11] 

 

Віртуальні контейнери – це каталоги, які безпечним чином ізольовані від 

решти простору операційної системи. По суті, контейнер – це безпечна система 

для розробки, яка спільно з хостовой операційною системою використовує 

найбільш важливі файли, при цьому дозволяючи розробнику створювати додаток, 

не побоюючись можливих негативних наслідків для хоста. Контейнер оснащений 

своїм власним IP – адресою, ідентифікатором, файлової системою і рівнем 

виконання. Користувача використовує один екземпляр ядра операційної системи. 

Для систем бази Unix, технологія схожа на поліпшену реалізацію механізму 

chroot. На відміну від апаратної віртуалізації, при якій емулюється апаратне 

оточення і може бути запущений широкий спектр гостьових операційних систем, 

в контейнері може бути запущений екземпляр операційної системи тільки з тим 

же ядром, що і у хостовой ОС. В контейнеризації відсутні додаткові ресурсні 

витрати на емуляцію віртуального обладнання та запуск повноцінного 

примірника ОС, характерні апаратній частині віртуалізації. Існують реалізації, 

орієнтовані на створення практично повноцінних примірників операційних 
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систем (Solaris Containers, контейнери Virtuozzo, OpenVZ), так і варіанти, 

фокусирующиеся на ізоляції окремих сервісів з мінімальним операційним 

оточенням (jail, Docker). Найбільш поширені зараз OpenVZ, LXC, FreeBSD jail та 

Solaris Containers [21]. 

 

2.3 Ризики використання віртуалізації 

 

Існування різних видів віртуалізації передбачає наявність таких загроз: 

обмін файлами між Хостами і Гостями; зображення і знімки містять 

конфіденційні дані; інструменти сніффінга мережного зберігання; конфігурація; 

гіпервізор має вбудований контроль доступу, а віртуалізація хоста (гипервізор 

розміщено на фізичній ОС сервера) – не має; втрата даних віртуальних машин 

еквівалентна проникненню в дата – центр та ін. Також існують деякі категорії 

атак, типові для віртуалізації: відмова від обслуговування (DoS); неконтрольоване 

переміщення між віртуальними машинами; перехоплення трафіку хоста. 

Розглянемо ці загрози[19].  

Загроза від обміну файлами між хостами і гостями. У разі спільного 

використання файлів, зламаний гість може отримати доступ до вузла файлової 

системи і змінити каталоги, які використовуються для обміну інформацією. Стає 

зрозумілим, що загальний доступ до буфера обміну використовуються і гостем, і 

хостом, або коли для програмування використовується API, істотні помилки в цих 

областях можуть поставити під загрозу всю інфраструктуру.  

Загроза від втрати зображення або знімків, що містять конфіденційні 

дані. Зображення і знімки містять конфіденційні дані, такі як особисті дані і 

паролі, у тому самому вигляді, як ці дані зберігаються на фізичному жорсткому 

диску. Будь – які непотрібні або додаткові зображення можуть дійсно заподіяти 

проблеми. Усі знімки, які були збережені з шкідливими програмами, у 

майбутньому можуть бути перезавантаженими і стати причиною хаосу. Крім того, 

якщо змінюється політика безпеки, то є доступ до певних функцій. Звідси журнал 

аудиту може бути втраченим, що виключає запис змін, які можливо зробили на 
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сервері. Це може спричинити складності. Звідси стає зрозумілим, що якщо не 

буде моментальних знімків, будь – які зміни конфігурації будуть втрачені.   

Загроза від сніффінга. Сніффер (sniff) – це аналізатор трафіку, програма 

або програмно – апаратний пристрій, призначений для перехоплення і 

подальшого аналізу, або тільки аналізу мережного трафіку, призначеного для 

інших вузлів. Інструменти сніффінга можуть використовуватися для читання або 

запису даних системи зберігання і це може бути використано для перезбірки для 

зручності зломщика в майбутньому. Наприклад, є оптоволоконний канал із 

протоколом iSCSI (Internet Small Computer System Interface – протокол, який 

базується на TCP/IP і розроблений для встановлення взаємодії та управління 

системами зберігання даних, серверами і клієнтами). Він є чітким текстовим 

протоколом і може бути уразливим для атак типу «людина посередині», тобто тип 

інтернет – атак, при яких зловмисник перехоплює канал зв’язку, отримуючи 

повний доступ до інформації, що передається [14].  

Загрози через гіпервізор. Перша загроза від гіпервізора у тому, що якщо 

гіпервізор знаходиться під загрозою, то також будуть під загрозою і всі під’єднані 

до нього віртуальні машини, а конфігурація гіпервізора за замовчуванням не 

завжди є найнадійнішою. Проблема у тому, що гіпервізор керує всім і забезпечує 

єдину точку збою у віртуальному середовищі. Будь – яке порушення може 

поставити під загрозу все віртуальне середовище. Це пов’язане з тим, що голе 

залізо гіпервізора зазвичай має вбудований контроль доступу, а віртуалізація 

хоста (гіпервізор поміститься на фізичній ОС сервера) не має. Віртуалізація хоста 

піддає систему великим загрозам через наявність гіпервізора в ОС. Друга загроза 

від гіпервізора це те, що адміністратор може зробити все що завгодно на 

гіпервізорі (у нього є «ключі від усіх дверей»). Дії на гіпервізор зазвичай захищені 

паролем, але пароль можна легко передати і повністю відмініти. Отже, ніколи не 

можна дізнатися, який із адміністраторів виконав певну дію.  

Наступна загроза від гіпервізора це те, що гіпервізор дозволяє віртуальній 

машині зв’язуватися одна з одною, і така взаємодія навіть не переходить до 

фізичної мережі. Це діє як приватна мережа для віртуальних машин. Такий трафік 
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не завжди можна побачити, оскільки він виконується гіпервізором, і не можна 

захистити те, про існування чого не знаєте. Загрози від віртуальній машини. 

Загрози від віртуальній машини (ВМ) такі: 

 ВМ можуть масштабуватися, їх просто скопіювати на віддалений 

комп’ютер або портативний пристрій зберігання даних. Втрата даних на ВМ буде 

еквівалентна проникненню в дата – центр, минаючи фізичну безпеку, і злодійства 

фізичного сервера. 

 ВМ, що встановлені користувачами, не завжди відповідають політиці 

безпеки організації і можуть не мати будь – якого встановленого програмного 

забезпечення для безпеки. 

 ВМ, що тільки – но створені, зазвичай мають відкриті порти і безліч 

доступних протоколів. 

 Кожного разу при створенні ВМ, додається інша ОС, яку необхідно 

захищати, патчити, оновлювати і підтримувати. Додаткова ОС з проблемами 

може збільшити загальний ризик. 

 Неактивні ВМ (у тому числі ВМ, які більше не використовуються) все 

ще можуть містити важливі дані – такі, як дані верифікації та інформацію про 

конфігурацію. 

 Будь – яка функціональність буфера обміну, що дозволяє ділитися 

даними між ВМ і хостом, може стати точкою проникнення для шкідливих 

програм, які потім будуть перенесені на ВМ. 

 Не ізольовані ВМ можуть мати повний доступ до ресурсів хоста. Тому 

злом ВМ може призвести до злому всіх ресурсів. 

 ВМ можуть бути створені користувачами без повідомлення IT – 

відділу організації. Якщо ці ВМ не помітили, то вони і не будуть захищені. 

 Зараження ВМ може призвести до зараження сховища даних, а інші 

ВМ можуть використовувати ці самі сховища. • ВМ можуть збільшувати потреби 

у ресурсах дуже швидко, і це може викликати напруженість в системах безпеки. 

Якщо вони не будуть ефективно автоматизовані, то буде збільшуватись 
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навантаження на адміністратора в зв’язку з необхідністю установки оновлень, 

виправлень та ін., що зумовить помилки типу «людський фактор». 

 Заражені ВМ можуть з’явитися непомітно і заразити інші ВМ, а потім 

зникнути перш ніж їх помітили.  

Загрози від нераціонального поділу обов’язків і права доступу 

адміністратора. 

У звичайних фізичних мережах адміністратори сервера займаються 

управлінням серверами, в той час як адміністратори мережі управляють 

мережами. Персонал служби безпеки зазвичай співпрацює з обома групами 

адміністраторів. У віртуальних середовищах, управління сервером і мережею 

може відбуватися на єдиній консолі управління і це ставить нові завдання для 

ефективного поділу обов’язків. 

Системи віртуалізації дають повний доступ до всіх дій віртуальної 

інфраструктури. Це, як правило, замовчується, тому не завжди змінюються і злом 

доступу адміністратора може забезпечити повний контроль над віртуальною 

інфраструктурою.  

Загроза від синхронізації часу. Годинники кожної віртуальної машини 

повинні бути єдиними, але, коли це поєднується зі зміщенням показань 

звичайного годинника (помилками в часі), завдання можуть виконуватися занадто 

рано або пізно, що може призвести до плутанини в логах і втрати точності даних. 

Неправильне відстеження часу надаватиме недостатньо даних для будь – яких 

майбутніх розслідувань.  

Загрози від мережі VLAN. 

Використання VLAN вимагає маршрутизації трафіку ВМ, наприклад, з 

хоста до брандмауера. Це може призвести до затримок між  пристроями мережі, 

що в подальшому призведе до проблем з продуктивністю. 

Комунікація всередині ВМ не захищена і не досліджується на VLAN. 

Також, якщо на одному і тому самому VLAN знаходяться кілька ВМ, поширення 

шкідливих програм з однієї віртуальної машини на іншу не можна зупинити. 

Загроза від розділів під час запуску на одному хості кількох 
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віртуальних машин. Вважається, що коли на одному хості запущено кілька 

віртуальних машин, вони ізольовані одна від одної і одна ВМ не може бути 

використана для атаки на іншу. Технічно, ВМ можна розділити, але розділи на 

одній ВМ ділять ресурси пам’яті, процесора і пропускну здатність. Якщо певний 

розділ споживає занадто багато одного із зазначених ресурсів, наприклад через 

вірус, на інших розділах може з’явитися помилка DoS. Загроза від швидкого 

створення та переміщень ВМ. Сьогодні  схему безпеки, коли мала кількість ВМ, 

адміністратори зберігають у контрольних таблицях. Якщо такий підхід 

поширений в організації з багатьма ВМ, то буде складно підтримувати безпеку 

віртуалізації в зв’язку зі швидкістю створення та переміщень ВМ.  

Загроза від програмного забезпечення. Віртуалізація заснована на 

спеціальному програмному забезпеченні і це забезпечує появу багатьох 

потенційних уразливостей програмному забезпеченню, які можуть бути 

використані зловмисниками.  

Загроза від віртуальних дисків. Віртуальні диски зазвичай зберігаються на 

хості як незахищені файли і отримати до них доступ дуже просто – не потрібно 

нічого зламувати.  

Загроза від навантаження з різними рівнями довіри. Робочі 

навантаження з різними рівнями довіри можуть бути поміщені на один і той 

самий сервер або vswitch, і безпека цих робочих навантажень буде такою ж 

високою, як безпека найменш захищеного навантаження. Якщо на сервері 

знаходиться чутлива інформація, це може бути небезпечно. Таким чином, стає 

зрозумилим, що найбільша небезпека для віртуалізованих ІТ – інфраструктур 

приховується в тому, що слабкі місця в рішеннях для віртуалізації дозволяють 

використовувати гостьову систему для виконання шкідливого коду через 

гіпервізор. Якщо зловмисник отримає повний контроль над гіпервізором, йому 

стануть доступні всі під’єднані розділи мережі, масові системи зберігання та 

віртуальні машини. Якщо раніше постраждати могли тільки окремі сервери і 

додатки, то тепер в зону ризику потрапляє відразу безліч ВМ через їх 

концентрацію на одному апаратному пристрої. У зв’язку з цим для контролю 
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віртуального мережного трафіку і суворого дотримання директив необхідно 

вжити додаткових заходів безпеки в першу чергу щодо платформи віртуалізації, 

на якої працюють ВМ. 

Відомо, що забезпечення захисту будь – якої складної системи починається 

з організаційних заходів. Звідси забезпечення захисту віртуалізованої ІТ – 

інфраструктури також починається з організаційних заходів. Впровадження 

організаційних заходів починається у віртуалізації ІТ – інфраструктури з усунення 

звичного розподілу обов’язків: адміністраторів віртуального середовища і мереж. 

Для цього створюється безпека платформ віртуалізації, яка починається зі 

встановлення зон відповідальності і поділу обов’язків (Separation of Duties). 

Розглянемо приклади усунення загроз для віртуалізованої ІТ – інфраструктури за 

допомогою організаційних заходів: 

 Загроза безконтрольної маніпуляції з віртуальними машинами. 

Однією з найбільш актуальних загроз для віртуальної ІТ – інфраструктури є 

наявність деяких «суперкористувачів», коли адміністратори віртуальної 

інфраструктури можуть виконувати маніпуляції з віртуальними машинами зі 

своїх робочих місць і робити це безконтрольно. Відомо, що віртуальну машину 

(на відміну від фізичної) можна скопіювати, видалити або спотворити, тому 

традиційні методи захисту (наприклад, обмеження фізичного доступу та інші) для 

захисту віртуальної інфраструктури неспроможні. У зв’язку з цим виникає 

актуальне і своєчасне завдання щодо визначення вимог до захисту технологій 

віртуалізації. Вирішення цього завдання можливе за допомогою  інструментів 

контролю всіх дій з управління віртуальною інфраструктурою і доступу до даних 

віртуальних машин. Йдеться про створення такого засобу, що дозволяє 

розмежувати доступ адміністраторів до віртуальної інфраструктури і 

контролювати дії адміністраторів. Одним із способів створення такого 

інструменту є організаційний. Організаційний спосіб захисту віртуальної 

інфраструктури передбачає створення ланки інформаційної безпеки віртуальної 

інфраструктури, тобто адміністратора інформаційної безпеки віртуальної 

інфраструктури. Тоді такий інструмент буде надавати можливість обмежувати 
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маніпуляції з віртуальними машинами інших адміністраторів (підлеглої ланки). 

Фактично це означає, що будь – які зміни в конфігурації віртуальної 

інфраструктури і розташування віртуальних машин не набувають чинності без 

підтвердження адміністратора інформаційної безпеки віртуальної інфраструктури.  

 Загроза для консолідації віртуальних машин. Наступною актуальною 

загрозою для віртуальної ІТ – інфраструктури є наявність проблеми консолідації 

ВМ різних рівнів конфіденційності в межах одного і того самого хоста. Для 

консолідації апаратного забезпечення інфраструктури ІТ, застосовуються дві 

ключові технології віртуалізації: абстрагування і розподіл апаратних ресурсів. 

Відомо, що гостьові ОС і користувачі ізольовані від фізичних систем за 

допомогою шару віртуалізації. Реально доступні ресурси абстрактно і однорідно 

розподіляються гіпервізором між усіма ВМ. До теперішнього часу з міркувань 

безпеки окремі системи не були залучені для віртуалізації, але сьогодні вони 

стають вузьким місцем для підвищення ефективності розвитку ІТ – 

інфраструктури, а саме: треба або їх віртуалізувати, або виключити з процесів, що 

не завжди можливо. Вирішення цієї проблеми також може бути досягнуто 

організаційним способом, тобто створення ланки інформаційної безпеки 

віртуальної інфраструктури, тобто адміністратора інформаційної безпеки 

віртуальної інфраструктури. Тоді такий адміністратор також може сегментувати 

віртуальну інфраструктуру і самостійно вирішувати, на якому хості будуть 

виконуватися ті чи інші ВМ і з яким рівнем захисту. Це дозволить зняти проблему 

консолідації віртуальних машин різних рівнів конфіденційності в межах одного і 

того самого хоста [19].  

 Загроза уразливості платформ віртуалізації. Актуальною загрозою для 

віртуальної ІТінфраструктури є проблема уразливості самих платформ 

віртуалізації. Сьогодні уразливості платформ віртуалізації виправляються їх 

виробниками, але не всі використовують останні версії платформ і тим більше не 

всі налаштовують свою інфраструктуру відповідно до рекомендацій виробника. 

Ці рекомендації надаються вендорами у вигляді окремого документа з 

інструкціями, які потрібно виконати на хостах. Але виконувати ці рекомендації 
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вручну досить незручно. Тому виникає завдання пошуку інструменту, що 

дозволить автоматизувати цей процес і вибрати для інфраструктури найбільш 

безпечну конфігурацію, відстежувати її незмінність, заносити в журнал всі події 

безпеки в режимі реального часу, оповіщати адміністратора інформаційної 

безпеки про порушення, а також формувати звіти про стан інфраструктури [19]. 

 

2.4 Рекомендації для забезпечення захисту віртуалізованої ІТ – 

структури 

 

Рекомендації послідовності дій щодо забезпечення захисту віртуалізованої 

ІТ – інфраструктури: 

 Попередня організаційна робота. Це означає, що виконується 

прив’язка до централізованих каталогів, що забезпечує технічну підтримку 

розподілу повноважень. Розподіл повноважень досягається за допомогою ролей, 

що базуються на розподілі користувачів по групах. При цьому завжди необхідно 

діяти за принципом, згідно з яким повноваження для виконання тієї чи іншої дії 

обмежуються лише необхідним мінімумом (Principle of Least Privilege).  

 Зміцнення гіпервізора. Коли визначено організаційні рамкові умови, 

можна приступати до технічного захисту інфраструктури (рис. 2.5). 

 

Рисунок 2.5 Організаційні рамкові умови[19] 

 



53 

 

Оскільки гипервізор є базовою платформою для віртуалізації, він потребує 

особливого захисту. Усі виробники, що запроваджують рішення для віртуалізації 

публікують рекомендації щодо забезпечення безпеки, в яких описується, як 

потрібно зміцнювати відповідні системи після установки. Цим директивам слід 

приділити особливу увагу, оскільки за їх допомогою можна отримати надання 

тільки тих служб, які дійсно потрібні для віртуалізації.  

 Розробка мережної концепції. Ця можливість зниження потенційних 

ризиків полягає в розробці надійної мережної концепції. Центральні функції, такі 

як доступ до систем зберігання і засобів управління, повинні застосовуватися 

тільки в ізольованих сегментах мережі. Наприклад, є iSCSI (Internet Small 

Computer System Interface) – протокол, який базується на TCP/IP і розроблений 

для встановлення взаємодії і управління системами зберігання даних, серверами і 

клієнтами. Або VMotion – протокол, який визначає назву процесу динамічної 

міграції, тобто переїзду ВМ з одного сервера на інший без перерви в роботі. Ці 

протоколи використовуються без повного шифрування, і доступ до цих областей 

мережі повинен надаватися тільки авторизованим адміністраторам. Наступний 

приклад, фільтрацію зазвичай виконують брандмауери, які, особливо в поєднанні 

з системою запобігання вторгнень (IPS – Intrusion Prevention System), здатні 

забезпечити ефективний двосторонній захист віртуальної і фізичної 

інфраструктури. Ці приклади наочно вказують на наявність небезпек, прихованих 

в безпосередньому мережному оточенні віртуальної ІТ – інфраструктури. Крім 

небезпек, прихованих у безпосередньому мережевому оточенні віртуальної ІТ – 

інфраструктури, більшість атак здійснюється безпосередньо з ВМ. Таким чином, 

такі системи повинні захищатися так само добре, як і фізичні. Для цього треба 

використовувати методи, які визначаються індивідуальними вимогами до безпеки 

віртуальних машин. Для цього спочатку слід провести класифікацію ризиків, а 

для розподілу віртуальних машин за групами використовувати критерії 

можливості безпеки завдання і комунікаційні відносини, що створює гостьова 

операційна система, яка виконується ВМ.  
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 Формування груп для додаткових заходів захисту. Для сформованих 

груп можна забезпечити додаткові заходи захисту, добре знайомі адміністраторам 

за сферою безпеки фізичних серверів і клієнтів, наприклад, брандмауери і 

системи запобігання вторгнень, VPN, шифрування і контроль мережного доступу 

(NAC – Network Access Control). Досі активація таких компонентів безпеки 

відрізнялася високою трудомісткістю у зв’язку з необхідністю здійснення 

додаткової сегментації, а для забезпечення можливості аналізу мережний трафік 

повинен був перенаправлятися через фізичні або віртуальні системи безпеки.  

 Функції безпеки за допомогою програмного інтерфейсу програми API. 

У компанії VMware усвідомили цю проблему і впровадили в vSphere 4 інтерфейс 

безпеки під назвою VMsafe (рис. 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 Інтерфейс безпеки VMsafe[19] 

 

Він дозволяє здійснювати прямий доступ до систем зберігання, процесорів, 

мереж, пакетних фільтрів, процесів і нагромаджувачів великого обсягу. Імениті 

виробники вирішень безпеки використовують цей інтерфейс при розробці нового 

покоління продуктів, розрахованих на застосування в середовищі віртуалізації. 

Пряма інтеграція в ядро VMware дозволяє здійснювати фільтрацію даних без 

прив’язки до мережі, маршрутизації або програмним агентам, забезпечуючи 
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максимальну продуктивність.  Система безпеки VMsafe включає в себе кілька 

модулів: центр адміністру вання для управління правилами, модуль ядра, що 

завантажується в ядро VMware, контрольний модуль у вигляді віртуальної 

машини. Контрольний модуль у вигляді віртуальної машини створює з’єднання з 

модулем ядра за допомогою спеціалізованого комутатора VMservice Vswitch, що 

дозволяє створювати з’єднання по TCP/IP. Через контрольний модуль система 

адміністрування управляє функціями безпеки в модулі ядра. Якщо контроль і 

подальше перенаправлення даних здійснюються в ядрі, то йдеться про реалізацію 

за технологією Fast Path, коли теоретично можна використовувати повну 

потужність гіпервізора. А якщо дані перенаправляються на віртуальний 

контрольний модуль, де здійснюється їх подальша перевірка, значить, 

застосовується метод Slow Path, що забезпечує помітно меншу продуктивність. В 

основу цих інструментів захисту віртулізованих інфраструктур ІТ, покладено 

алгоритм дій для безпечної віртуалізації [19]: розробку надійної мережної 

концепції; організаційний розподіл ролей; установку і зміцнення системи 

управління; прив’язку до служби каталогів; установку гіпервізора; активацію 

захисних заходів для гіпервізора; установку/міграцію віртуальних машин; 

активацію захисних заходів для віртуальних систем; регулярну активацію і 

тестування резервних копій; контроль роботи за допомогою інструментів 

моніторингу. 

Отже, орієнтація на безпеку у віртуальних середовищах ІТ забезпечує 

дотримання правил безпеки та виконання вимог, що висуваються до захисту 

мереж і даних, навіть в епоху віртуалізації і хмарних обчислень. Багато компаній, 

наприклад VMware, сприяють просуванню інновацій в області віртуалізації, однак 

зовсім скоро за нею підуть інші постачальники платформ віртуалізації. Уже зараз 

виробники рішень безпеки не обмежуються тільки продуктами VMware, 

плануючи надалі здійснювати інтеграцію на інші платформи. 

 

 

 



56 

 

3 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ І КОНТЕЙНЕРІЗАЦІЇ В 

СИСТЕМАХ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ 

 

3.1 Побудова макету хмарного сервісу з використанням апаратної 

віртуалізації 

 

Після створення моделі інфологічної схеми представленого в Додатку А, 

здійснюємо запуск OC Ubuntu 18.04, переходимо до терміналу і надаємо 

користувачу права адміністратора. Увівши команду sudo su. Команда перемикає 

вас в аккаунт root або інакше кажучи привілейований користувач. Це спеціальний 

аккаунт і група користувачів в UNIX – подібних системах з ідентифікатором 

(UID, User IDentifier), власник якого має право на виконання всіх без винятку 

операцій. Це необхідно для того, щоб після кожної команди, які будуть 

використані у подальшому система не зверталася до користувача з необхідністю 

вказувати пароль до аккаунту та надала деякі переваги доступні лише 

адміністратору. У подальшому використовуючи будь – яку команду до неї треба 

додати лише команду sudo. 

Далі необхідно встановити HTTP – сервер Apache2.  Це кросплатформне ПЗ, 

яке підтримує операційні системи Linux, BSD, Mac OS, Microsoft Windows, Novell 

NetWare, BeOS. Основними достоїнствами Apache вважаються надійність і 

гнучкість конфігурації. Неохідний для підключення зовнішніх модулів та для 

надання даних, щоб використовувати СУБД для аутентифікації користувачів або 

сповіщення про помилки. Для того щоб встановити HTTP – сервер Apache2 

використовуємо команду: sudo apt install apache2. 

Після встановлення Apache2 використовуємо команду: sudo sed –i "s/Options 

Indexes FollowSymLinks/Options FollowSymLinks/. Команда необхідна для 

відключення списків каталогу. Веб – сервер Apache, працюючий на Ubuntu 18.04, 

може відображати веб – сторінку або список файлів, коли користувач 

запрошуватиме каталог. Деякі веб – атаки відбуваються через витік інформації. 

Якщо інші користувачі зможуть побачити список файлів, на яких працює ваш 
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додаток, то це прискорить процес витоку інформації або небажані втрати файлів 

тощо. Тому список каталогів або перегляд слід відключити під час налаштування 

веб – серверу. Apache є вразливістю вашого сайту і веб – додатків. Коли мова 

заходить про якість безпеки за замовчуванням, вам потрібно налаштувати її, щоб 

захистити її від шкідливих атак. 

Встановивши Apache2 можна використовувати наступні команди для 

зупинки служби командою sudo systemctl stop apache2.service. Запуск 

здійснюється командою sudo systemctl start apache2.service, та вмикання командою 

sudo systemctl enable apache2.service. 

Тепер необхідно встановити сервер MariaDB. Це одна з найпопулярніших 

реляційних баз даних з відкритим вихідним кодом. Використовуються у більшості 

хмарних пропозицій і за замовчуванням в більшості дистрибутивів Linux. Він 

заснований на цінностях продуктивності, стабільності та відкритості. Нові 

функціональні можливості включають розширену кластеризацию з Galera Cluster 

4, функції сумісності з Oracle Database і тимчасовими таблицями даних, що 

дозволяють запитувати дані в тому вигляді, в якому вони були в будь – який 

момент існування. Для підключення MariaDB використовуємо команду: sudo apt 

get install mariadb – server mariadb – client –y. Як і в прикладі по налаштуванні 

Apache2 використовуються команди для:  

 sudo systemctl stop mariadb.service; 

 sudo systemctl start mariadb.service;  

 sudo systemctl enable mariadb.service. 

Для захисту серверу MariaDB, використовується команда sudo 

mysql_secure_installation. Це скрипт, доступний в системах Unix, він дозволяє 

покращити безпеку MariaDB додаючи такі можливості: 

 Встановлення паролів для кореневих облікових записів; 

 Видалення кореневих акаунтів, доступних за межами локальних 

хостів; 

 Видалення облікових записів анонімних користувачів; 
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 Видалення тестової бази даних, до якої за замовчуванням можуть 

отримати доступ анонімні користувачі. 

Необхідно перезавантажити сервер MariaDB, для підтвердження виконних 

дій командою: sudo systemctl restart mariadb.service. 

Так як MariaDB та Apache2 написані на мові програмування PHP. Потрібно 

встановити пов'язані з ним модулі. Використовуючи команду: sudo apt – get install 

software – properties – common –y. Це ПЗ забезпечує абстракцію використання 

репозиторіїв apt. Це дозволяє легко управляти збірками та незалежними 

постачальниками програмного забезпечення. Інакше кажучи команда спрощює та 

дає деякий корисний функціонал для додавання та видалення. Без цієї функції 

керування репозиторієм буде здійснюватися вручну шляхом редагування в 

допоміжних файлах. 

Далі використовючи команду: sudo add – apt – repository ppa:ondrej/php, для 

того щоб додати стороннє сховище та оновлюємо його до PHP 7.1 використавши 

команду: sudo apt update. 

Після встановлення PHP 7.1 використовуючи інтерфейс FastCGI(FPM) – це 

клієнт – серверний протокол взаємодії веб – серверів та додатків. Для роботи з 

Apache потрібен PHP – FPM, запускаємо команду, щоб відкрити файл за 

замовчуванням: sudo nano /etc/php/7.1/apache2/php.ini. 

Вносимо зміни в наступні рядки у файлу. Для пошуку необхідного рядку 

використовується комбінація клавіш Ctrl+W. Для зміни завантажити 

максимальний розмір файлів (upload_max_filesize = 10M), ліміт пам'яті 

(memory_limit = 256M) та для часового поясу (date.timezone = Ukraine/Kyiv). 

Збереження здійснюється комбінацією комбінація клавіш Ctrl+X. 

Переходимо до ствення бази даних ownCloud. Тепер, коли встановлені всі 

необхідні пакети, продовжуємо налаштовувати сервер. Щоб підключитися до 

серверу MariaDB, запускаємо команду: sudo mysql – u root –p. Створюємо базу 

даних, надаємо права адміністратора, повний доступ до бази та зберігаємо зміни 

наступними командами:  

 create database owncloud;  
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 create user 'garrus'@'localhost' identified by '1234; 

 grand all on owncloud.* to 'garrus'@'localhost' identified by '1234' with 

grand 

 option; 

 flush privileges; 

 exit. 

Завантажуємо та розпаковуємо файли ownCloud у його кореневий каталог 

командами: 

 cd /tmp && wget https://download.owncloud.org/community/owncloud – 

10.0.8.zip; 

 unzip owncloud – 10.0.8.zip; 

 sudo mv owncloud /var/www/html/owncloud/. 

 Тепер встановлюється правильні дозволи для функціонування 

ownCloud, команди: 

 sudo chown – R www – data:www – data /var/www/html/owncloud/; 

 sudo chmod – R 755 /var/www/html/owncloud/. 

Переходимо до налаштування Apache2. Файл конфігураційного сайту 

Apahce2 для ownCloud. Цей файл контролюватиме доступ користувачів до вмісту 

ownCloud. Щоб створити новий файл конфігурації під назвою owncloud.conf 

використовуючи команду: sudo nano /etc/apache2/sites – available/owncloud.conf. 

 

https://download.owncloud.org/community/owncloud-10.0.8.zip
https://download.owncloud.org/community/owncloud-10.0.8.zip
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Рисунок 3.1 Налаштування доменного імені та кореневого каталогу 

 

Налаштувавши VirtualHost, необхідно його увімкнути та відкалібрувати, 

виконавши команди: 

 sudo a2ensite owncloud.conf; 

 sudo a2enmod rewrite; 

 sudo a2enmod headers; 

 sudo a2enmod env; 

 sudo a2enmod dir; 

 sudo a2enmod mime. 

Після перезапуску Apache2, неохідно отримати доступ до власної мережі з 

локальної мережі. Щоб це зробити зсередини мережі, нам потрібно дізнатися IP – 

адресу сервера owncloud та використовувати його для доступу до нього, 

розміщуючи його в рядку пошуку для цього використовуємо команду: ifconfig. 
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Рисунок 3.2 Мережева адреса 

 

Ми дізналися IP – адресу сервера Ubuntu: 10.0.2.15. Тепер переходимо по 

посиланню http://10.0.2.15/owncloud/index/php, після авторизації потрапляємо до 

архіву адміністратора.  

 

Рисунок 3.3 Вікно авторизації ownCloud 

http://10.0.2.15/owncloud/index/php
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Рисунок 3.4 Архів адміністратора 

 

Розроблено хмарний сервіс ownCloud на базі апаратної віртуалізації. 

 

3.2 Побудова макету хмарного сервісу з використанням технології 

контейнерізації 

 

Після реалізації ownCloud за допомогою апаратної віртуалізації перейдемо 

до створення хмарного сервісу у контейнері. За основу взято Docker [15]. Це 

Програмне забезпечення для автоматизації розгортання і управління додатками в 

середовищах з підтримкою контейнеризації. Особлива функція являє собою 

можливість «упакувати» додаток з усім його оточенням і залежностями в 

контейнер, який можна використати для перенесення його на будь – яку Linux 

систему. 

Варто зазначити, що реалізувати контейнер Docker [15] можна на будь якій 

платформі Linux, MacOS, Windows (починаючи з 7 версії). Цього разу 

використаємо операційну систему Windows 10 Pro, на якій за замовчуванням 
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встановлено Microsoft Hyper – V – це система апаратної віртуалізації на основі 

гіпервізора, інші віртуальні машини необхідно видалити, щоб Docker не 

конфліктував з ними. 

Перед початком роботи також необхідно створити обліковий запис за 

посиланням https://hub.docker.com/ та завантажити сам Docker з сайту 

https://download.docker.com./  

 

 

Рисунок 3.5 Авторизація облікового запису в Docker 

 

 

 

Рисунок 3.6 Вікно Docker про стабільний стан роботи 

https://hub.docker.com/
https://download.docker.com./
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Після успішного встановлення використовуючи можливості Docker у 

консолі виконуємо налаштування контейнера. За замовчуванням це PowerShell, 

розширений засіб автоматизації від Microsoft з відкритим вихідним кодом. 

Тут і проявляється основна перевага Docker як контейнера [16]. За 

допомогою Git.Hub – це найбільший веб – сервіс для хостингу IT – проектів. Який 

пропонує одразу використати готові шаблони для сервісу ownCloud. 

 

 

 

Рисунок 3.7 Репозиторій GitHub 

  

Залишилось встановити порти для хмарного сервісу для цього 

використовується команда docker – compose.yml. Далі налаштовуємо порт 

змінивши значення з 80 на 8080. Після чого командою docker – compose up та 

переходимо за адресою http://localhost:8080 і проходимо авторизацію. 

http://localhost:8080/
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Рисунок 3.8 Вікно авторизації ownCloud 

 

 

Рисунок 3.9 Архів Адміністратора 

 

Хмарний сервіс ownCloud на базі контейнера розроблено.



ВИСНОВКИ 

 

В результаті виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи проведено 

аналіз сучасного стану, причини виникнення та розлянуто існуючі види 

віртуалізації. 

Проаналізовано особливості, основні відмінності, переваги та недоліки 

технологій апартної віртуалізації та контейнерізації, розглянуто ризики їх 

використання в системах хмарних сервісів. Також наведені деякі рекомендації 

стосовно забезпечення захисту віртуалізованої ІТ – структури. 

На основі представленої концепції розроблено хмарні сервіси в системах 

Docker та VirtualBox. Під час реалізації в системі апаратної віртуалізації, у 

відладці та підготовці до створення хмарного сервісу, не наштовхуєшся на 

складні проблеми з технічного боку, в той час як практична реалізація, потребує 

деяких навичок в створенні баз даних, однак  реалізація не представляє з себе 

щось  складне, в той час як контейнерна технологія та його сполучні ланки 

навпаки.  

Для нормального функціонування, контейнера, необхідне максимально 

ізольований простір, конфлікт декількох віртуальних машин на одному 

персональному комп’ютері чи сервері неминучий. Реалізація та налаштування  

контейнерної технології навідмінно від апаратної віртуалізації, не потребує майже 

ніякого втручання з практичного боку. Використовуючи графічний інтерфейс або 

готові мінімальні налаштування з репозиторіїв, можна легко підлаштувати 

контейнер під свої вимоги. 
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