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ВСТУП 

В даний час, складно уявити роботу будь-якої організації без застосування 

будь-яких інформаційних технологій, які сьогодні є невід'ємною частиною для 

ведення бізнесу. Залежно від тієї чи іншої сфери бізнесу, потреби пов'язані з 

інформаційними технологіями постійно змінюються і зростають. Наприклад, 

організовуються різні потужні центри обробки даних, які допомагають 

забезпечувати безперервність роботи бізнесу, будуються широкосмугові канали 

передачі даних, і здійснюється контроль мережевого трафіку на великих 

відстанях. 

Також, постійно поліпшується і програмне забезпечення, яке допомагає 

керувати цієї складною інфраструктурою, особливо це актуально для різних 

торгових мереж, де магазини можуть перебувати в різних містах, і для якісної 

роботи необхідно добре організоване централізоване управління всією мережею. 

Наприклад, в Україні присутня велика кількість торгових мереж, різного 

формату. Рано чи пізно торговельна мережа починає розвиватися і збільшувати 

кількість своїх магазинів, і якщо раніше вистачало одного сервера, щоб управляти 

мережею з декількох магазинів, то при розширенні, постає питання про закупівлю 

нового і більш потужного устаткування, а також про витрати на його 

обслуговування і підтримку. 

Забезпечення безперервної роботи всієї інфраструктури, є одним з найбільш 

важливих для будь-якого бізнесу. Завжди існує ризик, може статися збій всієї 

системи і час на її відновлення може займати кілька годин і навіть днів. 

Метою роботи є дослідження існуючої інфраструктури в торгових мережах, 

пошук недоліків існуючого рішення і розробка проекту відмовостійкого кластера. 

Для реалізації мети необхідно вирішити такі завдання: 

 провести аналіз існуючої інфраструктури в торгових мережах, 

визначити недоліки існуючого рішення; 

 провести аналіз способів побудови відмовостійкої 

інфраструктури; 
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 здійснити вибір напрямку вирішення завдання і апаратної 

складової; 

 розробити проект відмовостійкі рішення на базі обраної 

технології віртуалізації.  

 

 

 1 АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПОБУДОВИ ВІРТУАЛІЗОВАНОЇ І 

ВІДМОВОСТІЙКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

Будь-яка, навіть невелика перерва в діяльності компанії, як правило, 

обертається для неї втратою клієнтів, зниженням доходів, завдає шкоди іміджу та 

репутації. Для сучасної компанії безперервність діяльності тісно пов'язана із 

забезпеченням безперебійної роботи мережевої інфраструктури. Створення 

систем високої доступності дозволяє мінімізувати простої в роботі центру 

обробки даних (ЦОД), пов'язані зі збоями програмного і апаратного забезпечення 

або необхідністю планового обслуговування. Однак для захисту від надзвичайних 

обставин потрібно щось більше. 

1.1. Аналіз існуючої інфраструктури 

Група компаній «Раск Ін-Агро» має досвід роботи в сфері комплексної 

автоматизації підприємств роздрібної торгівлі, громадського харчування, 

індустрії гостинності, розважальних комплексів, виробничих та інших 

підприємств. 

Компанія постійно покращує і модернізує свої послуги по автоматизації. 

Кількість нових клієнтів постійно зростає, і кожен клієнт хоче, щоб його 

торговельна мережа працювала без збоїв, і всі дані були надійно захищені від 

непередбаченого зникнення, в разі виходу з ладу серверного обладнання. Але для 

досягнення цієї мети необхідно зміцнити свою інфраструктуру. 

ЦОД - найважливіша частина інфраструктури будь-якої сучасної компанії. 

До головного об'єкту зберігання і обробки даних пред'являються високі вимоги по 

багатьом параметрам відмовостійкості. Необхідно враховувати велику кількість 
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факторів, що впливають на роботу ЦОД і компанії в цілому. Серед них можна 

виділити: 

 забезпечення безперебійної роботи; 

 систему безпеки; 

 мережеву інфраструктуру центру обробки даних. 

Розглядаючи компанію, яка займається комплексною автоматизацією 

роздробу, необхідно враховувати весь сегмент клієнтів, які вона обслуговує. 

В рядах клієнтів є безліч торгових мереж, великих, таких як «Станко Груп» 

або «САРС-АГРО», і маленьких - «Чарівниця», «Біхайв». 

У всіх торгових мережах, крім самих кас, використовується різні касові 

сервера, сервера централізованого управління конфігураціями, сервер 

моніторингу та інші різні сервіси. Залежно від розміру мережі магазинів, 

використовуються різні рішення для побудови всієї інфраструктури. Великі 

мережі, мають у своєму розпорядженні своє обладнанням і серверні парки, 

самостійно контролюють працездатність і безперервність роботи всієї мережі. 

У разі якщо мережа велика, і має безліч магазинів в різних містах, в 

магазинах встановлюються касові сервера, які забезпечують обмін між касою і 

сервером довідниками і продажами, і забезпечують управління програмами 

лояльності. Але якщо ж магазинів досить багато, то налаштовувати кожен окремо 

стає дуже трудомістким. Для цього ще встановлюється центральний касовий 

сервер (ЦКС), який забезпечує контроль над усіма магазинами, і зберігає у себе 

всю інформацію (малюнок 1.1). 
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Малюнок 1.1 

Якщо мережу середнього розміру, то в цьому випадку обходяться без 

центрального касового сервера, і всі каси безпосередньо зв'язуються з магазинним 

касовим сервером (МКС) (малюнок 1.2). 

 

Малюнок 1.2 

Дане рішення для торговельних мереж, забезпечує коректність 

вивантаження продажів, зберігання всіх даних про продажі, і мінімізує ризики 
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розбіжностей всіх касових операцій. Однак, в разі виходу з ладу навіть одного 

магазинного касового сервера, може привести до втрати даних про продажі, і 

навіть призупинити роботу магазину. 

Маленькі торгові мережі, як правило, не використовують власного 

серверного обладнання, і орендують його у компанії, яка займається їх 

обслуговуванням. 

Для самої обслуговуючої компанії, з часом стане незручно обслуговувати 

весь серверний парк, в разі якщо клієнтів орендують у них сервера, стане дуже 

багато. Рано чи пізно доведеться задуматися про розширення апаратного залу або 

будівництві нового. 

Через специфіку і різноманіття серверного програмного забезпечення, при 

використанні такої інфраструктури можна виділити ряд недоліків і проблем, які 

можуть виникнути в разі виходу з ладу будь-якого сервера. 

У разі збою серверів в торгових мережах, на час відновлення буде 

неможливо: 

 отримувати дані про продажі з усіх кас мережі; 

 прогрузити новий актуальний довідник товарів, карт, касирів; 

 створення або зміна схем лояльності; 

 проводити нарахування або списання бонусів на бонусні карти 

клієнтів; 

 централізоване оновлення всіх кас мережі. 

Серед недоліків інфраструктури компанії слід виділити: 

 прив'язка додатків до фізичних серверів; 

 зростання серверного парку при розширенні компанії. Коли 

фізичних серверів стане дуже багато, з'явиться необхідність задуматися над 

розширенням апаратного залу або будівництві нового. При будь-якому 

варіанті це дуже витратний захід; 
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 при зростанні серверного парку, збільшується кількість робіт і 

відповідно вартість його обслуговування; 

 при виході нового програмного продукту або залучення нових 

потенційних клієнтів, необхідно організувати різні тестові майданчики. При 

існуючому рішенні з цим можуть виникнути складності, пов'язані з 

наявністю тестового обладнання та ресурсів. 

Даний список проблем дуже актуальний для будь-якого магазину, 

відповідно необхідно більш детально розглянути існуючу інфраструктуру 

компанії і організувати інфраструктуру так, щоб були вирішені проблеми, як 

самої компанії, так і її клієнтів. 

1.1.1. Забезпечення безперебійної роботи 

Для того щоб послуги ЦОД надавалися без збоїв в компанії мають бути 

передбачені: 

 система загального електроживлення для постійної роботи; 

 система резервного електричного постачання, яка включає в 

себе джерело безперебійного живлення (ДБЖ) на випадок збоїв з 

електрикою, а також резервний дизельний генератор для тривалого 

відключення електроенергії; 

 схема освітлення, підключена до резервного живлення; 

Кліматичний блок, забезпечує постійний контроль і підтримання на 

заданому рівні температури і вологості в ЦОД; 

 система вентиляції для підтримки припливу свіжого повітря, що 

забезпечує можливість роботи персоналу на об'єкті; 

 вентиляційна підсистема видалення пиловидалення, оскільки 

пил дуже сильно заважає роботі вбудованих вентиляторів серверного 

обладнання. 

Таким чином ЦОД стає глибоко ізольованим від зовнішнього середовища 

приміщенням, здатним до автономної роботи при будь-яких зовнішніх впливах 
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1.1.2. Система безпеки 

Цінність даних, збережених і оброблюваних в центрі, настільки велика, що 

безпеку цього приміщення повинна бути найвищою на підприємстві. Системи 

безпеки складаються з: 

 структури пожежної безпеки, що включає в себе систему 

раннього виявлення загоряння і задимлення, а також систему гасіння 

пожежі безпечним для серверного обладнання методом; 

 система умовного доступу, вхід в автозал відбувається строго за 

списком осіб які мають мають доступ, і тільки при наявності електронного 

ключа; 

 також існує регламент доступу в приміщення, який визначать 

порядок доступу в приміщення сторонніх осіб в разі потреби. 

1.1.3. Мережева інфраструктура ЦОД 

Мережева інфраструктура в компанії має бути розділена розділена на: 

 канали для мереж високої напруги, зазвичай це тільки 

електрична мережа 220 / 380В; 

 канали для слабкострумових ліній з поділом на канали для 

внутрішньої і зовнішньої зв'язку; 

 канали для волоконно-оптичних ліній зв'язку. 

Як видно з усього перерахованого вище, компанія забезпечила свій ЦОД 

всім необхідним для безперервної роботи. У самій серверної встановлені стійки з 

великою кількістю обладнання, яке постійно поповнюється з ростом самої 

компанії. Також можливо що, в подальшому компанії фізично не вистачить місця 

для розміщення нових стійок з обладнанням, що призведе до ряду проблем. Для 

того щоб мати можливість розміщення серверів, необхідно розширювати наявний 

автозал. Будівництво нового ЦОДа, переобладнання будь-яких приміщень під 

новий автозал досить дорогі заходи. 
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На даний момент в компанії функціонує близько 25 різних серверів, кожен з 

яких займає багато місця в стійках для обладнання. Зараз в серверному парку 

можна виділити наступні сервера: 

 DNS сервер; 

 відео сервер; 

 касові сервера; 

 сервера централізованого управління конфігураціями; 

 дисконт сервера; 

 VPN сервера; 

 сервер моніторингу. 

Все це займає досить багато місця. 

Виходячи з аналізу існуючої інфраструктури, можна виділити ряд мінусів: 

 дана модель прив'язує додатки до фізичних серверів, при цьому 

самі сервера завантажені менш ніж на 10%; 

 всі сервери вимагають живлення; 

 сервери виділяють тепло; 

 кожен сервер вимагає багато місця для розміщення; 

 ПЗ та устаткування тісно пов'язані, отже, модернізація 

програмного забезпечення, часто вимагає модернізації фізичних серверів; 

 спроба підвищити ККД використання серверного обладнання за 

рахунок установки декількох різних додатків на один сервер в деяких 

випадках веде до конфлікту між додатками; 

 Налаштування і переконфігурація однієї програми може 

привести до проблем з іншими додатками; 

 підтримка та обслуговування. 

Все це разом веде до високих витрат на всю інфраструктуру. 
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Також в компаніях часто відсутні резервні сховища або резервний ЦОД. І в 

разі, виходу з ладу будь-якого фізичного сервера це може зупинити роботу 

компанії на досить довгий проміжок часу. 

1.2. Віртуалізація серверів на основі гіпервізора 

Перш за все, необхідно зрозуміти, що таке технологія віртуалізація і в яких 

випадках її потрібно застосовувати. 

Технологія віртуалізації дозволяє розгортати на одному фізичному сервері 

різну кількість віртуальних серверів, тобто емулювати апаратну частину для 

подальшої установки сторонньої операційної системи, а також додатків. Завдяки 

технології віртуалізації є можливість емулювати велику кількість мережевих 

адаптерів і процесорів для різних потреб. Віртуальні машини можуть взаємодіяти 

як з іншими віртуальними машинами по мережі, так і іншими реальними, 

фізичними серверами. 

Технології віртуалізації дозволяють розподілити обчислювальну потужність 

фізичного сервера, який є хостом для віртуальних машин, між віртуальними 

машинами, в залежності від їх завантаження. 

Припустимо, є фізична машина архітектури x86 (це не має значення, може 

бути використана будь-яка архітектура), є реальне апаратне забезпечення, на яке 

встановлена операційна система (ОС), а на базі ОС встановлені різні Гіпервізори, 

тобто безпосередньо самі технології віртуалізації. Принцип віртуалізації наведено 

на малюнку 1.3. 
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Рис. 1.3 Принцип віртуалізації. 

 

Поверх гіпервізора ставляться додаткові віртуальні машини. Кожна з 

віртуальних машин, має власне з імітоване апаратне забезпечення. Завдяки цьому 

з імітованому програмному забезпеченню можна поставити ОС, яка абсолютно не 

залежить від ОС фізичної машини, і додатки, безпосередньо заради яких і 

використовується технології віртуалізації. 

Таким чином, на одну фізичну машину можна встановити практично будь-

яку кількість віртуальних машин, в залежності від наявних ліцензій, а також від 

потужностей фізичної машини. 

1.2.1. Огляд концепції 

При використанні віртуалізації серверів, в архітектурі інформаційної 

системи з'являється гіпервізор, який представляє собою програмний прошарок 

між програмним і апаратним забезпеченням. Гіпервизор використовує кілька 

кілець захисту, і працює він на нульовому рівні (рисунок 1.4). Гіпервизор має 
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максимум привілеїв на відміну від операційної системи. Операційні системи, в 

свою чергу працюють на менш привілейованих кільцях. 

 

 

Рис. 1.4 Кільця захисту. 

Гіпервізор виконує кілька важливих завдань. Він дозволяє відстежувати, 

перехоплювати і відповідати на привілейовані команди, які можуть бути послані 

тільки ядром операційної системи. Також, він відповідає за впорядкування, 

перенаправлення і повернення результатів різних запитів від операційних систем 

до обладнання. 

Гіпервізор розширює спільне використання ресурсів безліччю призначених 

для користувача завдань і вирішує проблему планування процесорного часу. 

Слід виділити два підтипи віртуалізації на основі гіпервізора: 

 паравіртуалізація; 

 апаратна віртуалізація. 

При використанні підходу паравіртуалізаціі, можна отримати велику 

продуктивність в порівнянні з іншими концепціями, за рахунок змін в ядрі 
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операційної системи, що дозволяє її працювати з гіпервізором безпосередньо. Але 

необхідність внесення змін в ядро системи може стати перешкодою, і 

унеможливити запуск багатьох типів операційних систем на гіпервізорі. 

При використанні підходу апаратної віртуалізації, з'являється можливість 

прозоро для віртуальної машини виробляти емуляцію обладнання, що дозволяє 

запускати гостьову операційну систему без будь-якої модифікації. 

 

1.2.2. переваги віртуалізації 

При проектуванні віртуальної інфраструктури, необхідно визначити 

переваги, які дають технології віртуалізації. Нижче виділені найосновніші, 

вимірні речі, які, перш за все, зачіпаються при застосуванні технологій 

віртуалізації: 

 скорочення кількості фізичних серверів в 10-15 разів. На даний 

момент, з урахуванням того, яке є серверне обладнання в компанії, можна 

сміливо сказати, що рівень консолідації буде в 10-15 разів; 

 скорочення витрат на закупівлю і оновлення парку серверів. 

Сервери кожні 3-5 років необхідно закуповувати нові, так як вони вже 

будуть зняті з виробництва, їх буде складно обслуговувати. У зв'язку з цим, 

використання віртуальних серверів, значно скоротить витрати для компанії; 

 скорочення часу на управління на 50% -75%. Тут маються на 

увазі як разові завдання (введення сервера в експлуатацію, розгортання 

серверів, установка ОС, планові установка і оновлення програмного 

забезпечення), так і щоденні завдання (заплановані і незаплановані); 

 зниження експлуатаційних витрат в 10-15 разів. Ця цифра 

пов'язана безпосередньо зі скороченням кількості фізичних серверів. 

Серверів менше, потрібно менше місця в ЦОД, також значно менше йде 

засобів на енергозабезпечення та охолодження даних серверів. 

Також потрібно відзначити ті переваги, які можна отримати від технологій 

віртуалізації в процесі експлуатації: 
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 скорочення часу на введення в експлуатацію нових сервісів. 

Наявність віртуалізації передбачає, що є вільні ресурси, на яких можна 

швидко розгорнути віртуальну машину, тому немає необхідності 

закуповувати нове обладнання, а можна використовувати поточні не до 

утилізовані сервери, на яких встановлено гіпервізор і розгортати там якісь 

віртуальні ресурси. Також є можливість використання шаблонів. Шаблон - 

це якась віртуальна машина, заздалегідь підготовлена для подальшого його 

розгортання в найкоротші терміни; 

 спрощення процедур резервного копіювання. Віртуальні 

машини представляють собою набір файлів. Природно набір файлів досить 

просто скопіювати або перенести; 

 відновлення роботи після збою фізичного сервера; 

 виділення груп серверів за пріоритетами; 

 скорочення часу на міграцію. Припустимо, є сервер, на якому 

встановлена ОС і додаток, і прийшов час міняти сервер, то її можна з 

легкістю перемістити, без зупинки роботи старого сервера. У разі якщо ж 

сервер не віртуалізований, то необхідно закупити нове «залізо», 

передбачити, що воно буде сумісне з ОС, яку потрібно перенести і т.д. 

Якщо ж сервер віртуалізований, то все стає набагато простіше. 

1.3. Порівняльний аналіз технологій віртуалізації 

На сьогоднішній день основними засобами віртуалізації серверів 

вважаються продукти VMware vSphere, Vmware vSphere Hypervisor і Microsoft 

Hyper-V. Компанія Vmware, на даний момент є лідером на ринку віртуалізації, і 

продовжує впевнено займати це місце. Рішення і продукти компанії Vmware в 

основному спрямовані для роботи з клієнтами середнього та великого бізнесу, на 

відміну від рішень компанії Microsoft, які більше віддають перевагу малому 

бізнесу. 
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Також існують і інші засоби для віртуалізації серверів, серед яких можна 

виділити: Citrix XenServer, Parallels Virtuozzo Containers і Parallels Server 4 Bare 

Metal. 

1.3.1. Vmware vSphere 

Компанія Vmware займає більшу частину на ринку віртуалізації (близько 

50%) і залишається лідером в цій сфері, не дивлячись на успіхи розробників 

Microsoft в цій же сфері. У компанії Vmware є два продукти на базі серверних 

гіпервізорів: Vmware vSphere і безкоштовна версія Vmware vSphere Hypervisor. 

Vmware vSphere - це комплекс програмних компонентів, які дозволяють 

створити ефективну віртуальну інфраструктуру. Сама vSphere включає в себе 

гіпервізор Vmware vSphere Hypervisor. Цим гіпервізором управляє 

централізований засіб управління Vmware vCenter Server. За допомогою vCenter 

Server можна отримати додатковий функціонал від гипервизора за рахунок того 

що віртуальні машини будуть мігрувати з одного пристрою на інший, буде 

автоматично перерозподілятися навантаження, будуватимуться звіти і ряд інших 

компонентів які дозволяє зробити vCenter Server. Також у Vmware є графічний 

клієнт (vSphere Client), за допомогою якого зручно керувати всією віртуальною 

інфраструктурою. 

Серед переваг також можна виділити високу гнучкість всієї інфраструктури. 

Технологія Vmotion дозволяє здійснювати міграцію віртуальних машин між 

фізичними серверами без зупинки їх роботи. Перенесення здійснюється, 

копіюванням пам'яті віртуальної машини з одного фізичного сервера на інший, з 

подальшою передачею управління. Всі дані віртуальної машини при цьому 

зберігаються на зовнішній системі зберігання даних. Час заморозки віртуальної 

машини при передачі управління менше секунди. За цей час не встигають 

порватися ніякі сесії користувачів, підключення до СУБД, файлових сервісів або 

будь-яким іншим сервісам ЦОД. Користувач взагалі не помічає, що з віртуальною 

машиною, щось відбувається. 

Технологія DRS (Distributed Resource Scheduler) - динамічне балансування 

навантаження між різними фізичними серверами в кластері. Технологія DRS 
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працює на основі технології Vmotion, вона відстежує завантаження різних 

фізичних серверів і вирівнює навантаження, переносячи віртуальні машини з 

перевантаженого сервера на менш навантажений сервер. Ця технологія дозволяє 

істотно економити електроенергію. У разі низького навантаження на 

інфраструктуру, наприклад, вночі, сервер автоматично може зібрати всі 

віртуальні машини на кілька серверів, а інші сервери вимкнути. Коли 

навантаження зросте, вимкнені сервери будуть включені знову і автоматично 

включаться в роботу. 

Архітектура гіпервізора Vmware відрізняється від архітектури гіпервізора 

HyperV. На сьогоднішній день існують два типи архітектури гіпервізора: 

монолітний і мікроядерний. 

Головна відмінність полягає в тому, що в продукті Vmware в якості 

складових частин гипервизора фігурують драйвери пристроїв (монолітна 

архітектура). Всі віртуальні машини в такій моделі працюють поверх гипервизора, 

і коли віртуальній машині потрібно звернутися до обладнання, вона повинна 

пройти через гипервизор і драйвера фізичної машини. Така архітектура 

забезпечує високу продуктивність і надійність, але і має ряд недоліків, наприклад, 

скорочується число підтримуваних платформ. Монолітна архітектура приведена 

на малюнку 1.5 

 

Рис. 1.5 Монолітна архітектура. 
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Vmware vSphere біліше дорогий продукт, у порівнянні з Hyper-V, так як 

ліцензію для vSphere потрібно купувати окремо від ОС Windows Server. Але варто 

зазначити, що якщо Windows Server запускати в Vmware, то ліцензія буде 

поширюватися на всі віртуальні машини з встановленим на них Windows Server. 

1.3.2. Hyper-V 

Hyper-V, рішення для створення віртуалізованої інфраструктури від 

компанії Microsoft, яка є головним конкурентом компанії Vmware. Hyper-V займає 

друге місце в сфері віртуалізації, і охоплює близько 25% цього ринку. Зараз 

Hyper-V поставляється в двох варіантах: в якості ролі в Server 2012 R2 і Server 

2012 або у вигляді безкоштовно продукту Hyper-V Server 2012 R2. 

Спочатку Hyper-V поставлявся в складі системи Server 2008. Перша версія 

не підтримувала динамічну міграцію, але на першому етапі вона дозволяла 

виконувати швидку міграцію. Ця технологія допускає невеликі простої в роботі, в 

той час, коли виконується переміщення файлів віртуальних машин між фізичними 

машинами. Microsoft модернізувала Hyper-V в версії Server 2012. У цьому 

випуску Hyper-V дозволяє виконувати динамічну міграцію, що дає віртуальним 

машинам можливість переміщатися між фізичними серверами, не викликаючи 

простоїв в роботі всієї інфраструктури. По суті, динамічна міграція є відповіддю 

Microsoft компанії Vmware, так як у них є технологія Vmotion. 

Архітектура Hyper-V, кардинально відрізняється від архітектури, 

реалізованої в рішенні Vmware. У Hyper-V використовується мікроядерна 

архітектура. У мікроядерній архітектурі, у гіпервізора немає драйверів, на відміну 

від гіпервізора в монолітній архітектурі. У мікроядерній архітектурі гіпервізор 

здійснює дві функції: розподіл ресурсів пам'яті і розподіл ресурсів процесора. 

Плюс такого рішення в тому, що гіпервізор займає дуже невелику кількість 

пам'яті (менше 1,5 Мб). 

Для роботи з апаратним забезпеченням встановлюється віртуальна машина, 

яка є батьківської віртуальною машиною. І все драйвера тепер знаходяться саме в 

батьківській віртуальній машині. Всі інші віртуальні машини, коли хочуть 

звернутися до апаратного забезпечення, роблять це через батьківську машину, яка 
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в свою чергу, через драйвера звертається до апаратного забезпечення. 

Мікроядерна архітектура приведена на малюнку 1.6. 

 

Рис. 1.6 Мікроядерна архітектура. 

Також перевагою такої архітектури є те, що всі драйвера знаходиться в 

батьківській машині, які можна з легкістю оновлювати, не чекаючи виходу нової 

версії гіпервізора. Ще одна відмінність стосується ліцензування. Hyper-V Server 

2012 R2 не включають в себе ліцензій на гостьові ОС. З іншого боку, купивши 

продукт Server 2012 R2, можна отримати одну ліцензію на установку Server 2012, 

в залежності від того, з якою версією працює компанія. 

1.3.3. Інші засоби віртуалізації серверів 

Лідируючі позиції на ринку засобів віртуалізації серверів займають 

продукти Vmware ESX Server і Hyper-V, однак існують і інші, не менш якісні 

рішення. 

Компанія Citrix, що отримала світову популярність, перш за все, за рахунок 

випуску Terminal Services, також займається розробкою і підтримкою продукту 

XenServer, в основу якого закладено гіпервізор (Open Source) під назвою Xen. 

Керівництво Citrix викупило компанію XenSource за $ 500 млн. майже 10 років 

тому. Подібність XenServer і Hyper-V полягає в використанні основного 

дискового розділу. Ключова відмінність - віртуалізація XenSource має Linux-

архітектуру, тоді як Hyper-V використовує системи сімейства Windows. Продукт 

від Citrix має підтримку апаратної віртуалізації, а також технології XenMotion, що 
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дозволяє переміщати віртуальні машини з одного хоста на інший, не перериваючи 

роботу при цьому. XenServer випускається у вигляді декількох версій. 

Ще одним відомим «гравцем» ніші віртуалізації є американська компанія 

Parallels, яка випускає популярний у користувачів Mac OS продукт Parallels 

Desktop for Mac. Крім того, компанія має два рішення віртуалізації під Win-

системи - Parallels Virtuozzo Containers і Parallels Server 4 Bare Metal. Проект 

Virtuozzo спочатку розроблявся тільки для Linux, але через деякий час він 

«Мігрував» в Windows. Основними споживачами даного продукту 

виступають провайдери. У Parallels Virtuozzo Containers використовується 

принципово інший підхід до віртуалізації сервера. Якщо в Hyper-V і ESX Server 

цей процес здійснюється на апаратному рівні, то в Virtuozzo Containers 

функціонування відбувається на рівні операційної системи. Подібний підхід 

дозволяє мінімізувати накладні витрати, однак його головним недоліком є менша 

гнучкість, так як всі віртуальні контейнери зобов'язані працювати всередині однієї 

конкретної системи. Parallels Server 4 Bare Metal - це платформа віртуалізації, для 

роботи якої використовується схема гіпервізора. 

Кожна віртуальна машина, яка працює під управлінням даної платформи, 

здатна використовувати до 64 Гбайт ОЗУ і до 12 процесорів (віртуальних). 

Parallels Server 4 Bare Metal також може похвалитися підтримкою USB-портів, 

чого немає ні в Hyper-V, ні в vSphere. 

1.4. Основні вимоги до серверних приміщень 

Для того щоб ЦОД був повністю захищений від різних катастроф, 

необхідно враховувати не тільки захист програмної частини, а й вибрати 

відповідне приміщення для установки всього устаткування. 

До підбору кімнати в будинку, розміру її площі, а також до процесу 

обстановки необхідно поставитися з усією уважністю. Причина криється в тому, 

що при правильному дотриманні всіх стандартів і виконанні інструкцій, ризик 

втрати інформації значно знижується. Серйозних збитків може принести 

втручання третіх осіб, а також дрібні технічні неполадки, що, в свою чергу, 

призведе до додаткових витрат на те, щоб відновити працездатність компанії. 
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1.4.1. Розміщення в будівлі 

Перше правило, яке слід дотриматися - в апаратної не повинно бути великої 

прохідності персоналу. Краще, якщо ця кімната буде без вікон, а також не 

примикає до стін будівлі. Не рекомендується віддавати перевагу приміщенням, 

які є сусідами з внутрішніми комунікаціями - це може поміщати розширенню 

надалі. Йдеться про вентиляцію ліфтових шахт і сходів. 

Не рекомендується вибирати ті приміщення, які є сусідами з кімнатами, де 

зберігаються агресивні або легкозаймисті матеріали. Не ставте апаратну на 

останніх поверхах, тому, що в цьому випадку вона може постраждати при 

протіках даху або пожежі. Очевидно, що не варто розміщувати апаратну і під 

тими приміщеннями, в яких відбувається велике споживання води - наприклад, 

під санітарними вузлами. Можлива організація апаратної в підвальному 

приміщенні, але тільки в тому випадку, якщо будуть проведені додаткові роботи з 

посиленням гідроізоляції. Дуже важливий уважний вибір трас для укладання 

труб. 

Апаратна не повинна служити місцем транзиту інженерних комунікацій. 

Вона не повинна знаходитися поруч з тими приміщеннями, де відбуватиметься 

технологічні процеси, пов'язані з водою. Де розташувати апаратну найкраще? 

Хорошим вибором буде приміщення, що знаходиться недалеко від ліфтів 

вантажного або вантажопасажирського типу, які застосовуються для перевезення 

масивного обладнання і техніки. Але при цьому варто відмовитися від 

розміщення поблизу пристроїв, які можуть викликати електричні або магнітні 

поля і як наслідок – вібрацію. 

1.4.2. Приміщення апаратної 

Якщо говорити про розміри кімнати, вона не повинна бути менше 14 

квадратних метрів. При підборі розмірів приміщення обов'язково враховувати 

розміри обладнання, а також вимоги, які пред'являються. У разі, якщо 

рекомендацій немає, необхідно виділити мінімум 0,7 квадратних метрів на кожні 

10 квадратних метрів площі робочих місць. Якщо в будинку низький рівень 
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щільності робочих місць, рекомендується вибирати не менше 37, 74, 111 

квадратних метрів на 400, 800 і 1200 робочих місць відповідно. 

Присутні вимоги і до мінімальної висоті стелі - 2,44 метра. Належну увагу 

потрібно приділити і підлозі. Необхідно придбати антистатичне покриття, опір 

якого становитиме 106 Ом: це гарантує ефективне стікання і відведення статичної 

електрики. Основа підлоги має бути пожежобезпечною. Також, покриття повинне 

бути таким, щоб була можливість проводити прибирання вологого типу і 

очищення сміття пилососом. 

Навантаження, що допускається: 

 не більш 1 кПа розподілена; 

 не більш 4,4 кН зосереджена. 

Вимога до матеріалу вхідних дверей - пожежна безпека. Вибирайте двері, 

яка буде оснащена додатковими протизламними елементами, ущільнюючої 

прокладкою і внутрішнім замком. Двері повинні розкриватися назовні з кутом 180 

градусів. Мінімальні розміри - 2 місця в висоту і 0,9 метра в довжину. У разі, 

якщо потрібна установка масштабного і масивного обладнання з великими 

розмірами, можливий монтаж дверцят. Порогу бути не повинно. 

1.4.3. Оснащення ЦОД 

Апаратна необхідно додатково оснастити наступними комунікаціями: 

 протипожежна і охоронна сигналізації; 

 система гасіння загорянь; 

 система контролю доступу; 

 спліт-система; 

 висвітлення (також має бути передбачено наявність додаткового 

аварійного освітлення, яке вмикається в разі відмови ключового); 

 заземлення з підключенням безпосередньо до основної пластині. 

1.5. Аналіз вимог до мережевих сервісів і серверного сегменту 

Необхідно забезпечити працездатність сервісів: 



30 
 

 сервіс зберігання даних з доступом з внутрішньої і зовнішньої 

мережі; 

 сервер HTTP-доступу до Інтернет-сайтів; 

 термінальний доступ із зовнішньої мережі; 

 автоматичне присвоєння мережевих адрес до хостів; 

 виконання розпізнавання імен вузлів; 

 контроль ізоляції внутрішньої мережі від зовнішньої. 

Веб-сервісом називають сервіс, який приймає HTTP-запити від користувачів 

(а точніше - їх браузерів), після чого видає їм відповіді в тому ж форматі. 

Відповідь може супроводжуватися HTML-сторінкою, де може розташовуватися 

зображення, медіа-файли, а також безліч іншої інформації. 

Так як компанія має потребу в тому, щоб використовувати доступ клієнтів 

ззовні через термінал, вимагається надання відповідних сервісів. На даний момент 

подібних сервісів у вільному доступі представлена велика кількість. Для того, 

щоб автоматично привласнювати адреси вузлів застосовується сервіс DHCP. Це 

протокол, який дає їм змогу автоматично отримувати IP-адресу, а також інші 

параметри, що вимагаються для роботи мережі. 

Сервіси, які відповідають за визначення імен вузлів, називаються DNS, або 

Domain Name System. Подібні сервіси використовуються для того, щоб витягти 

дані про що використовуються доменах. 

Як сервіси резервного копіювання даних можна використовувати як 

традиційні автоматизовані скрипти копіювання для перенесення інформації в 

окреме сховище, так і більш складні сервіси, при роботі з якими відбувається 

створення резервних копій найрізноманітнішими методиками. Подібні системи 

плануються в зв'язку з конфігураціями програмного середовища, а також 

апаратної частини кластера. 

Для того, щоб було можливим автоматично відновлювати роботу 

представлених систем в разі різного роду технічних проблем, повинна бути 

присутня надмірність сервісного обладнання 
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Для збільшення продуктивності застосування обладнання хорошим 

рішенням буде використання віртуалізації. Кластером віртуалізації називають 

безліч систем подібного типу, які належать до однієї системи управління, а також 

мають загальні мережеві ресурси і сховище для даних. Для того, щоб створити 

кластер буде потрібно, щонайменше, два сервера, що володіють параметрами 

високої продуктивності. Крім того, кожен сервер повинен забезпечити роботу в 

одиничному порядку, в разі технічної несправності іншого. 

Єдине сховище надає доступ до даних для всіх серверів. 

2 ВИБІР НАПРЯМКУ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ТА АПАРАТНОЇ 

СКЛАДОВОЇ 

Вибір обладнання для організації кластера повністю залежить від мережевої 

архітектури і використовуваних в проектованому кластері мережевих сервісів. 

При використанні технологій віртуалізації необхідно враховувати можливість 

збереження даних віртуальних машин в єдиному сховищі. Для взаємодії самих 

гіпервізорів, без використання каналів даних основної мережі, слід створити 

окремий мережевий канал зв'язку гіпервізора. Це допоможе знизити 

навантаження основної мережі та підвищить відмовостійкість сегмента 

віртуалізації. Також необхідно враховувати можливість додавання додаткових 

фізичних платформ в сегмент віртуалізації. 

Вибір обладнання для проектованого кластера можна розбити на кілька 

етапів: 

 вибір серверних платформ і пов'язаних комплектуючих; 

 вибір систем зберігання даних; 

 вибір мережевого обладнання; 

 вибір додаткового обладнання. 

2.1. Вибір серверних платформ і пов'язаних комплектуючих 

Основні вимоги до серверних платформ, незалежно від застосування 

наступні: 
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 надійність; 

 гарантоване зберігання даних; 

 пристосовуватися під зростаючу навантаження; 

 забезпечення безперебійної роботи. 

Виходячи з можливості застосування рішень віртуалізації, серверний 

сегмент можна умовно розділити на дві групи: сервер для організації доступу до 

зовнішніх мереж і сегмент віртуалізації. 

2.1.1. Вибір серверів сегмента віртуалізації 

Сервера сегмента віртуалізації повинні забезпечувати безперервну роботу 

всіх використовуваних сервісів. При збої одної з платформ сегмента віртуалізації 

накладаються додаткові вимоги на продуктивність серверів: при відмові одного з 

фізичних серверів, продуктивності серверної платформи що залишилася має 

вистачати для стабільної роботи на ній сервісів платформи що відмовила. Також, 

сегмент віртуалізації повинен володіти достатнім запасом продуктивності, в разі 

зростання компанії, а так само можливістю додавання нових фізичних серверів 

для збільшення продуктивності. 

Можна приблизно оцінити необхідну продуктивність по системним 

вимогам необхідних сервісів, додатково потрібно зберегти можливості 

масштабування і доступності в разі міграції гостьових машин. 

Для дотримання цих вимог треба організувати сегмент віртуалізації на двох 

продуктивних серверах, кожен з яких повинен мати достатньо процесорної 

потужності, і великий об'єм оперативної пам'яті. Платформи серверів сегмента 

віртуалізації повинні забезпечувати достатньо можливостей, в разі подальшої 

модернізації. 

Повинно бути передбачено два мережевих канала даних для кожного 

гіпервізора: 

 мережевий канал даних основного серверного сегмента; 

 мережевий канал для взаємодії гіпервізора (простір цього 

сегмента теж має бути ізольовано). 
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Кожен мережевий канал повинен бути об'єднаний з двох фізичних 

інтерфейсів для підвищення відмовостійкості. Виходячи з цього, потрібно як 

мінімум чотири мережевих інтерфейса на кожному сервері сегмента віртуалізації. 

ПО гіпервізора необхідно розташувати на високошвидкісних локальних 

накопичувачах, об'єднаних в відмовостійкий масив для збільшення швидкодії 

підсистеми віртуалізації, Для цього необхідно два локальних накопичувача на 

кожен сервер. 

Таким чином, для сегмента віртуалізації були обрані дві серверні 

платформи "DELL PowerEdge R730" (рисунок 2.1). 

 

Рис.2.1. DELL PowerEdge R730 

Характеристики платформи наведені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. 

Характеристики DELL PowerEdge R730 

Встановлений процесор 

Модель процесора Intel Xeon E5-2600 v4 

Кількість процесорів 2 шт. 

Частота 2.1 ГГц 

Турбочастота 3.0 ГГц 

Число ядер процесора 8 

Загальна кількість ядер в системі 16 

Число потоків процесора 16 
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Встановлена пам'ять 

Тип пам'яті DDR4 2666МГц 

Обсяг пам'яті 16 Гб 

Підтримка оперативної пам'яті 

Форм-фактор оперативної 

пам'яті 

DIMM 240-pin 

Кількість слотів пам'яті 24 

Ммаксимально підтримуваний 

обсяг ОЗУ 
3 Тб 

Максимальна частота пам'яті 2666 Мгц 

Тип пам'яті DDR4 

 

Система збереження даних 

Підтримуваниі інтерфейси  

SAS 

SATA 

Near-Line SAS 

Підтримка RAID 0/1/1E/5/6/10/50/60 

Підключення та слоти 

Інтерфейси на задній панелі  

3 x USB 3.1 Gen 2 Type-A 

4 x 1 Гбіт 

4 x 10 Гбіт 

1 x VGA 

Інтерфейси на передній панелі  2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A 

Слоти розширення 
3 x PCIe 3.0 x8  

1 x PCIe 3.0 x16  

Слоти пам'яті 24 x DIMM 240-pin 

Електроживлення сервера 

Кількість модулів БЖ 2шт. 

Потужність модуля 750 Вт 
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Слід зауважити, що сервера надаються в конфігурації, що дозволяє 

розширення конфігурації додатковими комплектуючими. Для проектованого 

серверного сегмента потрібно додати в комплектацію серверів модулі пам'яті і 

процесори. 

Ціна одного сервера для підтримки коректної роботи кластера віртуалізації, 

дорівнює 67 215 грн., для організації системи віртуалізації буде потрібно два 

таких сервера вартістю 134 430 грн. 

2.2. Вибір систем зберігання даних 

Вимоги до мережевих сховищ (NAS) даних накладає система віртуалізації і 

мережева архітектура: 

 повинен надаватися одноразовий доступ до ресурсу основного 

сховища для всіх моніторів віртуальних машин; 

 високу швидкодію для оперативної взаємодії гостьових 

операційних систем; 

 можливість поділу дискового простору на сховище даних 

підприємства і сховище віртуальних машин; 

 відмовостійкість на рівні виходу з ладу будь-якого 

накопичувача в кожному томі; 

 можливість роботи з логічними томами сховища, як з блочними 

пристроями (для прискорення операцій введення-виведення). 

Вимоги до накопичувачів системи зберігання будуть різні, тому загальний 

простір NAS-масиву буде умовно поділено на дві частини, кожна з яких має 

власні вимоги до швидкодії. Перша частина використовується для зберігання 

файлів віртуальних машин, вона повинна мати дуже високу швидкодію, об'єм 

інформації помірний. Друга частина простору NAS, використовувана для 

зберігання інформаційних баз підприємства повинна мати помірно високу 

швидкодію, але великий обсяг файлового простору. 
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Вимоги до накопичувачів, що застосовуються в NAS-масиві для зберігання 

резервних копій наступні: невисока вартість, великий обсяг, але помірне 

швидкодію. 

Вимоги до основного сховища успішно виконуються мережевим сховищем 

Synology DS2415 (рисунок 2.2). DS2415 зарекомендував себе як надійний 

постачальник сховищ даних, оптимізований для віртуалізованих додатків. 

 

Рис. 2.2 Synology DS2415. 

Характеристики сховища DS2415 приведена в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Характеристики сховища RC18015xs 

Варіанти масивів Raid 
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, 

RAID 10 

ЦП і пам'ять масива Intel Atom C3538 2,1 ГГц /32Гб 

Макс. кількість блочних модулів 

введення-виведення в масиві 
12 

Зовнішні порти 2 порти USB 3.0, 1 порт розширення 

LAN порти 4 порти Gigabit (RJ-45) 

Вхідна напруга змінного струму 100-240 В 
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Макс. загальна ємність 168 ТБ 

Мережевий протокол 

SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, 

CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, 

VPN (PPTP, OpenVPN ™, L2TP) 

Габарити 270 x 300 x 340 мм 

2.3. Вибір мережевого обладнання 

Серед мережевого комутаційного обладнання проектованого кластера 

віртуалізації умовно можна виділити: 

 мережеве обладнання для серверного сегмента. Необхідний 

комутатор для взаємодії між гіпервізорами і системами зберігання даних. У 

цій підмережі взаємодії гіпервізора і мережевих сховищ обладнання буде 

представлено одним керованим комутатором другого рівня. У разі 

зростання підприємства треба передбачити можливість масштабування цієї 

підмережі. Устаткування в цьому сегменті має підтримувати технологію 

об'єднання каналів, мати швидкість передачі для кожного порту комутатора 

не менше 1Gb / s. 

Другий вузол комутації необхідний для взаємодії мережевих сервісів 

(віртуалізованих, через інтерфейси гіпервізора), комп'ютерів операторів, з 

урахуванням можливості збільшення кількості сервісів потрібен подібний 

комутатор. 

Устаткування цього типу має підтримувати стекування, для реалізації 

відмовостійкості на рівні мережевих каналів. Стек - це поєднання двох або 

більше комутаторів, призначене для збільшення числа портів, при цьому 

отримана група ідентифікується іншими мережевими пристроями як один 

логічний комутатор; 

 мережеве обладнання для взаємодії мережевих сервісів і 

зовнішньої мережі. Для цього підійдуть комутатори які забезпечують 

безперебійну роботу і високошвидкісну передачу даних, з підтримкою 

VLAN і STP. Підтримка цих технологій дозволить реалізувати 
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відмовостійкість на рівні каналів (рисунок 2.3). Додатковою вимогою до 

даних комутаторів буде можливість створення комутаційного стека. 

 

Рис. 2.3 Організація відмовостійкості на рівні вузлів комутації. 

Комутатори sw1, sw2 складають єдиний комутаційний стек. Маршрутизатор 

sw3, sw4 складають стек маршрутизації. NAS - основне мережеве сховище. 

vlan100 - сегмент підмережі взаємодії гіпервізора і мережевих сховищ. vlan200 – 

сегмент взаємодії мережевих сервісів (прозоро від гіпервізора). vlan300 - сегмент 

доступу до зовнішніх мереж і сервісів, до яких можливий доступ з зовнішніх 

мереж.  

Підсистема доступу до зовнішніх мереж ізольована окремої підмережею і 

може бути скоммутірована як через комутатор серверного сегмента (для цього 
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потрібна підтримка VLAN), так і через центральний комутатор. Для більшої 

ізоляції від серверного сегмента слід все ж відокремити цю підмережа 

комутатором. 

2.3.1. Вибір мережевих комутаторів для серверного сегмента 

Для серверного сегмента також слід передбачити можливість реалізації 

усунення петель на рівні комутації, що так само буде актуально в разі зростання 

компанії. Для цього з боку обладнання потрібна підтримка технології STP 

(Spanning Tree Protocol) - для приведення цього сегмента з можливими 

множинними зв'язками до деревовидної топології, що виключає цикли пакетів. 

Комутатор повинен бути з великою швидкість внутрішньої передачі. всім 

цим вимогам задовольняє комутатор компанії D-Link (D-Link DGS-3000-28X). 

Серія комутаторів DGS-3000 xStack включає в себе стекові комутатори 2+ 

рівня, що забезпечують безпечне підключення кінцевих користувачів до мережі 

великих підприємств і підприємств малого і середнього бізнесу (SMB). 

Комутатори забезпечують фізичне стекування, статичну маршрутизацію, 

підтримку багатоадресних груп і розширені функції безпеки (Малюнок 2.4). 

 

Рис. 2.4 Комутатор D-Link DGS-3000-28X. 

Характеристики даного комутатора наведені в таблиці 2.3 

Таблиця 2.3 

Характеристики D-Link DGS-3000-28X 

Основне 

Інтерфейс 
24 порти 10/100 / 1000Base-Т 

4 порти 10GBase-X SFP + 
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Консольний порт RJ-45 

Резервне джерело живлення DPS-500A 

Продуктивність 

Комутаційна матриця 128 Гбіт/с 

Макс. швидкість 

перенаправлення 64-байтних пакетів 
95,24 Mpps 

Буфер пакетів 1,5 МБ 

Flash-пам'ять 32 МБ 

Оперативна пам'ять 256 МБ 

Процесор 400 МГц 

  

Наявність двох однакових комутаторів дозволить створити стек комутації з 

кільцевою топологією. Створення стека здійснюється за допомогою бездротової 

технології комутаторів через спеціальний стековий порт каскадирования. 

Найкращий спосіб з'єднання - об'єднання в логічне кільце комутаторів в стеку, що 

дасть можливість працювати комутаційного масиву при виході з ладу одного 

будь-якого комутатора. 

Швидкість повідомлення обраних комутаторів в стеку при обраної топології 

буде максимальною, тобто 40 Гбіт / с. Реалізація відмовостійкості на цьому 

комутаторі з використанням надлишкових каналів для збільшення швидкості 

підключення до мережі є важливим моментом. 

Ціна двох комутаторів D-Link DGS-3000-28X для організації стека дорівнює 

24 154 грн. 

2.3.2. Вибір комутаторів для доступу до зовнішньої мережі 

Дані комутатори є центральною ланкою для взаємодії гіпервізора із 

зовнішньою мережею в проектованому кластері віртуалізації. Обов'язковою 

вимогою до цього пристрою буде підтримка технологій 802.1q, 802.1d. Для 

масштабування мережі буде вкрай важливою технологія STP і Switch Stacking. 
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Вкрай важливо, щоб обраний комутатор був надійним, перевіреним і 

якісним пристроєм. Відповідно до цих вимог, для проектованого кластера 

віртуалізаціїпідійде наступна модель D-Link DGS-1210-10 (рисунок 2.5) 

 

Рис 2.5 D-Link DGS-1210-10 

У таблиці 2.4 наведені основні характеристики пристрою. 

Характеристики D-Link DGS-1210-10 

Таблиця 2.4 

Процесор RTL8380M (500 МГц) 

Оперативна пам'ять 128 МБ 

Flash-пам'ять 32 МБ 

Інтерфейси 
8 портів 10/100 / 1000Base-T 

2 порти 1000Base-X SFP 

Комутаційна матриця 20 Гбіт / с 

Макс. швидкість 

перенаправлення 64-байтних пакетів 
14,88 Mpps 

Живлення 100-240 В змінного струму, 

50/60 Гц 

Габарити 280 x 126 x 44 мм 

Вага 1,54 кг 
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D-Link DGS-3000-28X - це недорогий керованої комутатор, який ідеально 

подходітдля представників середнього і малого бізнесу. 

2.4. Вибір додаткового обладнання 

До додаткового обладнання відноситься джерело безперебійного живлення, 

серверна стійка та інше обладнання необхідне для організації кластера 

віртуалізації. 

2.4.1. Вибір джерела безперебійного живлення 

Для забезпечення надійності всієї інфраструктури джерело безперебійного 

живлення повинен безперервно забезпечувати обладнання кластера енергією. Всі 

пристрої кластера віртуалізації живляться від мережі змінного струму 220В, 

частотою 50 Гц. 

Максимальна споживана потужність всіх пристроїв, на яку теоретично може 

вийти ЦОД порядку 3.2 кВт +/- 10%. У реальних умовах, з робочим 

навантаженням споживана потужність буде значно менше. З урахуванням 

можливості масштабування і зростання серверного пулу треба передбачити 

можливість підключення додаткових зовнішніх батарей до джерела 

безперебійного живлення. 

Всі ці функції можна знайти в джерелі безперебійного живлення APC 

SmartUPS RT 8000VA RM (рисунок 2.6), з потужністю в 8000 Ватт при 

використанні входу в 230 Вольт. 
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Рис. 2.6 APC Smart-UPS RT 8000VA RM. 

Коротка характеристика даного джерела живлення наведена в таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 

Характеристики APC Smart-UPS RT 8000VA RM 

Виробник APC 

Модель Smart-UPS RT 8000VA RM 

Тип З подвійним перетворенням 

Вихідна потужність 8000 ВА/ 6400 Вт 

Час роботи при повному 

навантаженні 
7.3 хв. 

Час роботи при половинному 

навантаженні 
20 хв. 

Кількість вихідних роз'ємів 

живлення 
13 

Тип роз'ємів живлення IEC 32- C13 (комп'ютерний) 

Можливість установки в стійку + 

Вхід/Вихід 

На вході 1-фазна/3-фазна  напруга 

На виході 1-фазна напруга 

Вхідна напруга 160 -280 Вт 

Вхідна частота 47-63 Гц 

Вихідна частота 48-62 Гц 

Керування 

Інтерфейси RS-232,Ethernet 10/100 

Слот для додаткових інтерфейсів + 

Батарея 

Час зарядки 2.2 години 

Можливість зміни батареї + 
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Гаряча зміна батареї + 

Захист 

Захист від високовольтних імпульсів + 

Захист від КЗ + 

Тип запобіжника + 

Тип запобіжника автоматичний 

 

Для збільшення часу роботи до джерела безперебійного живлення можна 

підключити до чотирьох зовнішніх батарей моделі SURT192RMXLBP. Графік 

часу роботи джерела безперебійного живлення (ІБП) з різними ефективними 

навантаженнями наведено на малюнку 2.7. 

 

Рис. 2.7 Час роботи ДБЖ. 

Крива A - робота ДБЖ в комплекті з вбудованими батареями. 

Криві B, C, D, E - робота ДБЖ в комплекті з 1,2,3,4 (відповідно) зовнішніми 

батареями SURT192RMXLBP (купуються окремо). 

Таким чином, обраний ДБЖ забезпечить близько 20 хвилин роботи ЦОД з 

максимальним навантаженням після відключення електропостачання. 

Вартість одного джерела безперебійного живлення APC Smart-UPS RT 

8000VA RM дорівнює 133 280 грн. 
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Для підвищення відмовостійкості буде використовуватися два ДБЖ, які в 

свою чергу будуть підключені до двох різних електричних підстанцій, 

розташованим територіально видалено друг від друга. Це забезпечить 

максимальну безперервність роботи всього кластера. 

2.4.2. Вибір серверної стійки 

Для зручного розміщення серверного устаткування необхідна серверна 

стійка. 

Важливим доповненням при виборі стійки є відмінна вентиляція 

розташованого в ній серверного обладнання та комплектуючих. Більш особливих 

вимог до серверної стійці немає, тому можна зупиниться на найпростішій 

комплектації відкритої стійки, розташованою вертикально, 2-х рамної 

конструкції, сумісну для монтажу обладнання кластера віртуалізації. Виходячи з 

вимог підходить серверна стійка NT R4220B 19 ". Коротка характеристика стійки 

приведена в таблиці 2.6. 

Таблиця 2.6 

Характеристики NT R4220B 19 

Виробник NT 

Модель R4220 B 

Матеріал Холоднокатана сталь 1.5-2.0 мм 

Ніжки З регульованою висотою 

Максимальне навантаження 220 кг 

 

2.5. Програмне середовище для реалізації системи віртуалізації 

Відповідно до умов роботи торгових мереж, програмне забезпечення має 

бути надійним, продуктивним і забезпечувати безперервну роботу всіх 

необхідних сервісів. Необхідні результати можна отримати за допомогою 

програмного комплексу VMware vSphere, який справедливо вважається одним з 

найнадійніших способів віртуалізації ЦОД. Компанія VMware позиціонує його як 

потужну платформу віртуалізації, що дозволяє створювати і розгортати справжню 
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приватну «хмару». Комплекс надається в декількох випусках, а його можливості 

підходять як для малих і середніх компаній, так і для величезних корпорацій. 

У програмний комплекс входять такі складові: 

 служби інфраструктури. Вони представлені компонентами, 

необхідними для забезпечення комплексної віртуалізації сховища даних, 

мереж і серверних ресурсів. 

Все це виділяється і надійно об'єднується відповідно до команд 

додатків і переважаючими бізнес-завданнями; 

 служби додатків. Вони представлені вбудованими програмами, 

що дозволяють керувати програмами в наявному середовищі VMware 

vSphere. При цьому не має значення варіант ОС, а також тип програми. 

Комплекс VMware vCenter Server необхідний для надійного адміністрування 

не тільки додатків, але і служб інфраструктури. Також він здійснює 

автоматизацію поточних завдань. При цьому забезпечується повна візуалізація, 

яка стосується всіх особливостей і в малих, і у великих середовищах. 

Інфраструктурні служби даного комплексу дозволяють перетворювати 

окремі ресурси в повністю стійку до відмов платформу обчислювального типу. В 

результаті з'являється можливість забезпечити підвищену продуктивність 

найбільш вимогливих і часто використовуваних додатків. У vSphere виділяють 

такі види робіт інфраструктури: 

VMware vCompute. Дані служби відповідають за забезпечення ефективної і 

високої віртуалізації серверів. Вони об'єднуються в логічні пули, які можуть 

призначатися додатками відповідно до наявних запитів. 

VMware ESXi. Дані служби є надійним рівнем віртуалізації, які пройшли 

перевірку у виробничих умовах. Даний рівень дає можливість абстрагувати 

апаратні ресурси. Надається можливість забезпечити їх використання разом з 

різними віртуальними машинами одночасно. Завдяки управлінню пам'яттю і 

передбаченої можливості багатофункціонального управління, з'являється 
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можливість забезпечення підвищеної продуктивності додатків з високою 

консолідацією. А це перевершує можливості фізичних серверів багаторазово. 

VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) дає можливість по об'єднанню 

фізичних ресурсів кластерів. Також забезпечується їх динамічние виділення для 

візуальних машин з урахуванням функціональних завдань і пріоритетних 

напрямків бізнесу. В VMware DRS входить компонент, який отримав назву 

VMware Distributed Power Management (DPM). Він відповідає за якісне 

забезпечення енергетичної ефективності кластерів. При цьому все відбувається в 

автоматизованому режимі. Даний процес здійснюється завдяки безперервності 

процесу оптимізації споживання енергії всіх серверів. 

VMware vStorage є інфраструктурні служби, які виділяють з основного 

обладнання ресурс для зберігання різних даних. В результаті виходить домогтися 

максимальних коефіцієнтів застосування в віртуальному просторі ємностей 

сховища. 

vStorage Virtual Machine File System або VMFS є кластерної системою з 

підвищеною продуктивністю, що забезпечує спільне і ефективне використання 

різних файлів. Крім цього, забезпечується контроль доступу до віртуальних 

серверів. 

VMware vStorage Thin Provisioning відповідає за динамічне надання 

ємностей в сховище. Це дає можливість докуповувати додаткові ресурси тільки 

по необхідності. Дана можливість в значній мірі скорочує витрати на сховище. А 

іноді економія досягає 50%. 

Служби додатків VMware vSphere оснащені вбудованим комплексом 

управління різних рівнів обслуговування наявних додатків. Вони з успіхом 

можуть керувати доступом, рівнем безпеки і масштабованості, а це важливо в 

умовах сучасного бізнесу. Вони з легкістю і впроваджуються в додатки, які 

працюють на обраної віртуальній машині. 

VMware vMotion позбавляє від планових простоїв, коли користувачі не 

можуть використовувати додатки. Як правило, цей процес пов'язаний з 

регламентними роботами по серверному обслуговування. Процес безперебійної 
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роботи можливий, так як використовується оперативне перенесення віртуальних 

машин. При цьому відсутня необхідність в перерві роботи системи і користувачів. 

Vmware High Availability (HA) використовується для виконання 

економічного і автоматизованого перезапуску додатків, якщо відбулася відмова 

ОС або деякого обладнання. На це йде не більше кількох хвилин. 

VMware High Availability (HA) використовується для забезпечення доступу 

до необхідних додатків в разі будь-яких відмов устаткування. При цьому 

зберігаються необхідні дані, не виникають простої в роботі. 

VMware Data Recovery відповідає за економічність і простоту процесу 

відновлення віртуальної машини, а також процесу резервного копіювання. 

Необхідності в застосуванні спеціалізованих агентів для малих середовищ просто 

немає. 

Служби масштабованості забезпечують виділення необхідного ресурсу для 

всіх додатків. При цьому не спостерігаються перерви в роботі. А всі дії по 

масштабованості здійснюються відповідно до наявних потреб. 

VMware DRS використовується для забезпечення динамічного 

балансування навантажень на ресурси сервера, щоб надати потрібний ресурс 

певної програми. При цьому враховуються пріоритетні завдання бізнесу, а в разі 

потреби відбувається скорочення або збільшення середовища додатків. 

Якщо виникне необхідність, забезпечується «гаряче» додавання пам'яті до 

ЦП. При цьому відсутні простої і перерви в роботі. 

3 РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ВІДМОВОСТІЙКОГО КЛАСТЕРА 

3.1. Планування віртуального середовища 

Всі мережеві сервіси, за винятком підсистеми доступу до зовнішніх мереж 

будуть розташовуватися в віртуальному просторі VMware. Треба спланувати 

розміщення мережевих сервісів в віртуальному просторі і розподілити між ними 

апаратні ресурси. Для взаємодії між гостьовими доменами в межах одного 

гіпервізора, між гіпервізорами, а так само роботи гостьових ВМ з іншими се

 гментами мережі треба вибрати модель мережевої взаємодії в цих 

середовищах. Необхідно передбачити можливість відновлення роботи мережевих 
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сервісів в разі виходу з ладу одного з серверів на фізичному або програмному 

рівні. Умовно можна розбити планування віртуальної середовища на наступні 

підзадачі: 

 розміщення мережевих сервісів в віртуальному просторі; 

 розподіл апаратних ресурсів між гостьовими ВМ; 

 модель мережевої взаємодії гостьових ВМ в межах гипервизора; 

 мережева взаємодія гіпервізора; 

 планування взаємодії гостьових ВМ між гіпервізорами, а так 

само з іншими сегментами мережі; 

 забезпечення відновлення роботи мережевих сервісів при 

апаратних і програмних збоях системи. 

3.2. Розміщення мережевих сервісів в віртуальному просторі 

Основною вимогою до розміщення мережевих сервісів в віртуальному 

просторі буде визначення, в якому режимі віртуалізації буде працювати ОС 

віртуалізіруемого сервісу. VMware підтримує два режими віртуалізації: 

паравітруалізація і апаратна віртуалізація. 

Паравіртуалізація (PV) - адаптація ядра виконується операційної системи 

для роботи спільно з VMware. Дозволяє досягти дуже високої продуктивності за 

рахунок відсутності емуляції "справжнього заліза", простоти інтерфейсів і обліку 

існування гипервизора при виконанні системних викликів в коді ядра. 

У PV-режимі не підтримуються «вкладені» режими роботи процесора, 

наприклад, перемикання між 32-бітовим і 64-бітовим режимом, підтримка 

емуляції апаратної віртуалізації. 

У зв'язку з цим в PV-режимі відсутня початковий фрагмент завантаження 

комп'ютера (З імітацією коду BIOS, завантажувача і т. Д.), А ядро гостьової 

системи відразу ж запускається в потрібному режимі, подібно до того, як 

запускаються звичайні програми. 

У режимі апаратної віртуалізації (HVM) гостьова ОС "не знає" про 

існування гипервизора. VMware емулює реальне апаратне забезпечення і дозволяє 
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провести початкове завантаження ОС. По її закінченні для підвищення 

продуктивності можна використовувати PV-драйвера, які реалізують швидкий 

інтерфейс з віртуальними пристроями, подібно до того, як це працює в PV-

режимі. 

Для віртуалізації всіх серверів пов'язаних з касовим ПО, повинен 

використовуватися режим апаратної віртуалізації. 

3.3. Розподіл апаратних ресурсів між гостьовими віртуальними машинами 

Сам гипервизор VMware для роботи вимагає незначна кількість апаратних 

ресурсів комп'ютера. Гипервизор працює на базі Linux і споживає близько 128 MB 

оперативної пам'яті, завантаження процесора близько 1%. 

Основне розподіл ресурсів потрібно для розподілу між віртуальними 

машинами. При розподілі слід враховувати доступність сервісів в разі апаратних 

або програмних збоїв. Це означає, що в разі виходу з ладу одного фізичного 

сервера, все віртуальні сервіси повинні бути розподілені на Гіпервізор і 

системних ресурсів цих гіпервізора повинно вистачити для забезпечення 

стабільної роботи сервісів. 

Все управління віртуальними машинами, а так же самим гіпервізором 

здійснюється зі спеціального програмного продукту VMware vSphere Client. 

VMware може маніпулювати різними апаратними ресурсами, для передачі 

цих ресурсів віртуальних машин: кількістю ядер CPU, процесорним часом 

кожного ядра, об'ємом ОЗУ, PCI, USB, SCSI і іншими ресурсами. Дисковий 

простір для використання віртуальними машинами може розподіляться, як на 

рівні файлів, так і на рівні блокових пристроїв. 

Для розподілу ресурсів слід порахувати вимоги до системних ресурсів всіх 

сервісів. Так як в кожному з серверів сегмента віртуалізації встановлено 16 

потужних восьмиядерних процесорів Intel Xeon E5-2640 v2 2,7 ГГц (разом 128 

ядер), процесорних ресурсів одного сервера вистачить, щоб з запасом 

задовольнити рекомендовані вимоги всіх сервісів центру обробки даних. 
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Основна вимога при розподілі пам'яті - сумарний обсяг поточної 

оперативної пам'яті всіх віртуальних машин не повинен перевищувати обсяг 

оперативної пам'яті фізичної системи, на якій віртуальні машини виконуються. 

Для кожної віртуальної машини можна виділяти необхідну і максимальну 

кількість ОЗУ. Максимум буде виділятися динамічно, на вимогу самих 

віртуальних машин. 

Оціночні вимоги до оперативної пам'яті наступні (реальні вимоги сильно 

залежать від навантаження на сервіси і визначаються емпірично в процесі 

роботи): 

DHCP, DNS, FTP, VPN - це сервіси дуже економічні в плані системних 

ресурсів. Кожному з сервісів цих з навіть урахуванням сильного навантаження 

досить 1 GB ОЗУ, разом 5GB на всі ці сервіси. 

Касовий сервер, Бонусний сервер, Дисконт сервер, Сервер управління 

конфігураціями, Відео сервер, Сервер моніторингу - кожен з цих сервісів, 

споживає ресурси в залежності від розміру торговельної мережі, і параметри ці 

можуть істотно відрізнятися. Всі ці сервіси слід поділити на три основні групи, і 

надати необхідну кількість ресурсів на групу: 

 мала торговельна мережа (до 20 магазинів), необхідну кількість 

ядер процесора - 2, 4 GB ОЗУ і 100 GB дискового простору; 

 середня торговельна мережа (від 20 до 100 магазинів), необхідну 

кількість ядер процесора - 8, 12 GB ОЗУ і 500 GB дискового простору; 

 велика торговельна мережа (понад 100 магазинів), необхідну 

кількість ядер процесора - 8, 16 GB ОЗУ і від 500 GB дискового простору і 

вище (залежно від масштабу, параметри визначаються індивідуально з 

клієнтом). 

Завантаження HTTP-сервера Apache зазвичай залежить від кількості 

відвідувань сайту. 

Сайт середньої величини вимагає приблизно 200 MB на 100 підключень. 

Визначимо для Apache 4GB оперативної пам'яті. 
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Завантаження термінальних сервісів теж залежить від кількості 

підключених користувачів. SSH вкрай економічний у плані системних ресурсів, 

VNC трохи більше вимогливий. З запасом визначимо для термінальних сервісів 

4GB ОЗУ. 

Примітка: вимоги до системних ресурсів можуть значно змінюватися в 

процесі роботи мережевих сервісів. Це залежить від завдань, кількості 

користувачів і сесій, кількості оброблюваної інформації. 

Разом, для роботи всіх сервісів (приблизно) потрібно 150 GB оперативної 

пам'яті. На кожному сервері з сегмента віртуалізації встановлено 256 GB ОЗУ. 

цього з запасом вистачить для забезпечення роботи всіх сервісів, навіть в разі 

розміщення на одному гіпервізора. 

Обсяг пам'яті, який може підтримувати сам VMware обмежується по суті 

тільки апаратної підтримкою серверів проектованого ЦОД. 

У разі збільшення вимог до пам'яті одного із сервісів VMware дозволяє 

оперативно додати необхідну кількість ОЗУ з вільної області. 

Важливим моментом є розподіл гостьових машин між гіпервізорами. 

Цей розподіл відбувається в автоматичному режимі засобами самого 

гипервизора. 

У разі якщо можливостей одного буде не вистачати, гипервизор 

автоматично розподілить гостьову машину на другому гіпервізора. 

Розташування серверів на Гіпервізор і апаратні ресурси для кожної 

віртуальної машини можуть бути перерозподілені в будь-який час. 

Віртуальні машини можуть як монопольно, так і окремо отримувати доступ 

до процесорного ресурсу. Це означає, що 10 віртуальних машин можуть 

працювати як на одному ядрі, так кожної з цих машин можна виділити власне 

кількість ядер в монопольне використання. 

VMware дозволяє транслювати (прокидати) PCI і USB пристрої в віртуальні 

машини. Це може бути актуально, наприклад, для взаємодії виртуализированной 

ОС з USB-ключем захисту. Такі ключі використовуються для забезпечення 

роботи сервісу ЕГАИС, і для ліцензування більшості касових і бонусних серверів. 
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Так само існує можливість динамічного розподілу пам'яті між віртуальними 

машинами VMware. Для цього використовується механізм VMware DRS, який 

виконує динамічне балансування навантаження на серверні ресурси. 

3.4. Модель мережевої взаємодії гостьових доменів в межах гипервизора 

Мережеве взаємодія між віртуальними машинами в межах гипервизора 

здійснюється за допомогою стандартних мережевих засобів операційних систем. 

Для реалізації цієї взаємодії VMware створює спеціальні віртуальні інтерфейси, 

які існують як на стороні гостьової віртуальної машини, так і на стороні 

гипервизора. Кожна така зв'язка утворює логічний мережевий міст між 

інтерфейсом віртуальної машини (яка вважає його цілком реальними і називає, 

наприклад, eth0) і віртуальним інтерфейсом гипервизора. 

Віртуальний інтерфейс створюється автоматично при старті гостьовий 

віртуальної машини. Віртуальні інтерфейси всередині гипервизора взаємодіють 

через спеціальний мережевий міст, "vSwitch", який для віртуальних машин 

VMware є звичайним мережевим комутатором 2-о рівня. Міст vSwitch 

створюється гіпервізором VMware автоматично і комутується на реальний 

мережевий інтерфейс. 

Наприклад, якщо vSwitch посилається на інтерфейс eth0, все віртуальні 

машини 

VMware, в межах самого гипервизора спілкуватимуться через цей міст 

(рисунок 3.1) 

 

Рис. 3.1 Взаємодія віртуальних машин 
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При цьому IP-адресу для фізичного інтерфейсу можна не ставити. Для 

зовнішньої мережі цей інтерфейс буде портом комутатора, до якого підключені 

інші вузли мережі. Під час старту віртуальної машини, їй видається IP-адреса з 

діапазону власним DHCP-сервером VMware. Втім, нічого не заважає поставити 

будь-яку статичну IP-адресу вручну. 

Взаємодія гостьових віртуальних машин в одному з гіпервізорів 

проектованого кластера віртуалізації наведено на малюнку 3.2: 

 

Рис. 3.2 Мережева структура гіпервізора VMware. 

Якщо віртуальні машини в межах одного гипервизора знаходяться в різних 

подмережах і взаємодія здійснюється через зовнішній маршрутизатор, то після 

визначення MAC-адрес міст vSwitch "перехоплює" комутацію пакетів. Подальші 

взаємодія віртуальних машин відбувається вже через внутрішній міст, що 

позбавляє зовнішню мережу від "зайвого" трафіку і прискорює мережеву 

взаємодію доменів. 

3.5. Мережеве взаємодія гіпервізора 

Так як гостьові ВМ здійснюють трансляцію трафіку як з одного, так і з 

декількох зовнішніх інтерфейсів на свої мости, для здійснення зв'язку між 

гіпервізорами необхідно використовувати інші інтерфейси. Кожен сервер 
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сегмента віртуалізації проектованого кластера оснащений чотирма мережевими 

інтерфейсами. 

З чотирьох інтерфейсів, два об'єднуються в один канал зі швидкістю 2 ГБ в 

секунду. Цей канал використовується як засіб для створення прозорого зв'язку 

гостьових ВМ із зовнішньою мережею. Однак скористатися даним каналом для 

звернення до підмережі гіпервізора або мережевих сховищ не можна. 

У цьому випадку буде потрібно скористатися допомогою двох, що 

залишилися інтерфейсів. Вони також об'єднаються в один канал з такою ж 

швидкістю, і вже цей канал безпосередньо використовується для здійснення 

зв'язку між гіпервізорами або між ними і зовнішнім сховищем. 

Два цих інтерфейсу окремо з'єднуються з комутатором з серверного 

сегмента, розташованого в стеці комутації. Для того щоб здійснити зв'язок між 

гіпервізорами, потрібно помістити інтерфейси в власний vlan. При цьому vlan 

потрібно налаштувати і з боку стека, і з боку сховища. Таким чином, 

забезпечується єдиний простір, який гарантуватиме ізоляцію всього сегмента від 

решти мережі. Виконавши всі дії, можна підготувати відмовостійкий канал 

зв'язку, що з'єднує комутаційний стек і Гіпервізор. Через нього передаються 

конфігураційні файли, дампи і інформація про стан. Крім того, здійснюється 

управління гіпервізорами, переміщення ВМ і взаємодія з мережевим сховищем. 

3.6. Планування взаємодії гостьових доменів між гіпервізорами, а також з 

іншими сегментами мережі 

Гостьові ВМ і Гіпервізор, а також інша мережа, взаємодіють за допомогою 

єдиного каналу зі швидкістю 2 ГБ в секунду. Цей канал утворений шляхом 

об'єднання двох інтерфейсів гіпервізора з чотирьох. Причому кожен інтерфейс 

пари окремо з'єднується з одним з комутаторів серверного сегмента, 

розташованих в комутаційному стеку. 

Ті мости, до яких підключаються гостьові домени, необхідно розмістити в 

окремому сегменті vlan, після чого провести відповідні налаштування стека 

комутації. Цих нехитрих дій буде достатньо для того, щоб створити 

відмовостійкий канал зв'язку, що з'єднує гостьові ВМ і стек. Зв'язок гостьових ВМ 
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між гіпервізорами буде здійснюватися саме за допомогою стека комутації і цих 

прозорих інтерфейсів, які, в свою чергу, підключені до внутрішніх мостів. Решта 

сегментів мережі взаємодіють з гостьовими ВМ за допомогою стека комутації і 

вузла маршрутизації. 

Для того щоб група гостьових доменів була ізольована сегментом vlan, буде 

потрібна настройка мережевого моста, а також віртуального інтерфейсу vlan. 

існує дві групи мережевих сервісів, до яких потрібно визначити два сегмента vlan: 

 група гостьових ВМ, за допомогою яких забезпечується робота 

сервісів локальної мережі; 

 група гостьових ВМ, до яких можна отримати доступ із 

зовнішньої мережі. 

Кожна з представлених груп потребує створення власного внутрішнього 

мережевого моста. Даний міст має за своїми функціями відповідати комутаторам 

другого рівня. Далі - ці групи важливо настроїти для використання мостів в 

файлах конфігурації VMware. 

Для двох використовуваних мостів буде потрібно створення віртуальних 

vlanінтерфейсов. З їх допомогою буде здійснюватися трансляція передачі в канал, 

що об'єднує реальні інтерфейси. 

Ту групу гостьових ВМ, до якої можна отримати доступ із зовнішньої 

мережі, слід розмістити в сегменті vlan, де знаходиться відповідна підсистема 

доступу. Таких дій досить для того, щоб здійснити ізоляцію цих доменів від 

решти мережі. Якщо необхідна взаємодія безпосередньо всередині мережі, 

знадобиться тегування і на рівні гіпервізора, і на рівні обладнання комутації. 

Схема віртуального середовища для взаємодії гостьових доменів між 

гіпервізорами, а так же самих гіпервізора показана на малюнку 3.3: 
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Рис. 3.3 Мережева взаємодія гіпервізора VMware. 

Якщо використовувати подібну схему підключення, то можна реалізувати 

відмовостійкість на рівні контролерів мережі, так як для агрегації каналів 

потрібно використання порту від кожного з контролерів, щоб створити єдиний 

канал. Якщо в одному з контролерів виникне збій, то залишившийся контролер 

продовжить роботу каналу. 

Проектований ЦОД потребує того, щоб все віртуальні машини, що 

забезпечують роботу мережевих сервісів, були поміщені в підмережу, після чого 

їм було запропоновано статичні IP-адреси. 

Іншими словами, подібна конфігурація мережевих інтерфейсів гіпервізора 

забезпечує грамотну і ефективну роботу по взаємодії всіх мережевих сервісів 

ЦОД. Причому і на фізичному, і на логічному рівні. 

3.7. Забезпечення відновлення роботи мережевих сервісів при апаратних і 

програмних збоях системи 

Відновлення роботи мережевого сервісу, якщо виникла відмова, 

забезпечується об'єднанням всіх гіпервізора в один кластер віртуалізації. 
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Якщо вдатися до термінології VMware, то кластер віртуалізації - це велике 

кількість віртуалізаційних систем, які мають загальну систему управління і 

мережеві ресурси, а також одне сховище даних. При цьому, всередині кластера 

може вільно здійснюватися міграція ВМ VMware. 

Для того щоб розмістити віртуальні машини VMware в мережевому 

сховище, буде потрібно використання спеціальної кластерної файлової системи 

VMware vSphere VMFS. 

Агрегація каналів як в основному сховищі, так і в комунікаційному стеці 

забезпечує високу швидкість роботи з мережевими сховищами, яка може досягати 

5 ГБ в секунду. 

Вибір апаратної конфігурації передбачає подальшу можливість нарощувати 

продуктивність з'єднання під час зв'язку зі сховищем. 

Схема віртуального середовища в просторі кластера VMware показана на 

малюнку 3.4: 
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Рис. 3.4 Концепція кластера VMware. 

Після того, як кластер створений, з'являється можливість роботи динамічної 

міграції віртуальних машин між гіпервізорами. Під терміном «жива міграція» 

мається на увазі перенесення ВМ між фізичними серверами без зупинки роботи 

самої машини або сервісів. Покроково жива міграція виглядає наступним чином: 

 зупинка віртуальної машини; 

 здійснення передачі параметрів машини з вихідного сервера на 

цільовий; 

 здійснення передачі образу оперативної пам'яті з вихідного 

сервера на цільовий; 

 після цього створюється віртуальна машина на сервері цільового 

розташування і там же розміщується образ оперативної пам'яті; 

 тепер можна здійснити запуск виконання машини на цільовому 

сервері і знищити ВМ на вихідному сервері. 

Ті розділи операційної системи гостьового домена, які є 

завантажувальними, потрібно розміщувати на SSD-накопичувачах в сховище 

NAS. 

Якщо один з гіпервізорів дасть збій через апаратний або програмний рівень 

з допомогою єдиного сховища і кластерної організації, то з'явиться можливість 

продовжити роботу сервісів на іншому гіпервізорі. Для цього можна застосувати 

наступний метод: якщо стався розрив між вузлами, то кожен з них сам визначає 

причину, по якій другий вузол не видно. Далі виникає два варіанти: 

 або вузол бачить, що причина в ньому, так як він ізольований. 

Визначити це просто - в цьому випадку вузол не бачить ні тільки другу 

частину, а й взагалі нікого. Якщо так, то вимикається вся віртуальна 

машина; 
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 або вузол може бачити, що причиною проблеми стала друга 

частина, тобто не видно тільки її. Тоді цей вузол самостійно запускає всі 

машини, яких бракує через розрив. 

Машини вцілілого вузла не помічають ніяких змін, в той час як ті машини, 

що залишилися на непрацюючому вузлі, відчувають перезавантаження. 

Схема мережі, з урахуванням комутаційного обладнання в стек і 

використаних систем віртуалізації показана на малюнку 3.5: 
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Рис. 3.5 Схема відмовостійкого рішення. 

Мережевий сегмент гіпервізора та мережеве сховище повинні стати тим 

місцем, в якому слід розмістити ланку керівників ВМ. Даний сегмент забезпечує 

доступ як до управління гіпервізорами і мережевими сховищами, так і до 
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управління операційними системами ВМ. При цьому ніхто сторонній доступ 

отримати не зможе. 

Отримане катастрофостійкі рішення дозволяє забезпечити безперервність 

роботи торгової мережі на час збою фізичного сервера. У момент збою 

запускається гостьовий сервер на кластері, який збирає і зберігає всі дані про 

продажі. також будуть збережені такі можливості: 

 централізована завантаження актуальних довідників на всю 

мережу; 

 заклад і вивантаження дисконтних акцій; 

Після відновлення працездатності фізичного сервера, всі дані з кластера 

переносяться на фізичний сервер. 

4 ОХОРОНА ПРАЦІ 

В даній магістерській роботі описується проектування інформаційної 

системи, призначеної для застосування в компаніях середньої і великої величини. 

В даному розділі будуть розглянуті питання екології та безпеки проекту: 

 техніка безпеки; 

 виробнича санітарія; 

 пожежна безпека; 

 охорона навколишнього середовища. 

4.1. Техніка безпеки 

4.1.1. Безпека технологічного процесу 

Безпека технологічних процесів і виробничого обладнання забезпечується 

на етапах їх проектування і експлуатації дотриманням вимог системи стандартів 

безпеки праці, норм і правил.  

Для забезпечення безпеки інженера необхідно звести до мінімуму такі 

чинники: 

 блёсткость, джерелами якої є дисплей ЕОМ; небезпечні і 

шкідливі фактори, пов'язані з освітленням - зменшення впливу цих факторів 
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досягається шляхом правильного вибору системи освітлення, застосуванням 

штор; 

 фактори підвищеного рівня електромагнітного випромінювання 

і можливість ураження електричним струмом, зведення цих факторів до 

мінімуму досягається при дотриманні вимог електробезпеки; 

 розумова стомлюваність і перенапруження зорових аналізаторів, 

боротьба з цим фактором включає в себе регламентацію робочого часу, що 

передбачає періодичні короткочасні перерви (протягом 5-10 хвилин кожні 

1-2 години) 

4.1.2. Електробезпека 

Електробезпека являє собою систему організаційних і технічних заходів і 

засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу 

електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної 

електрики. Поразка людини електричним струмом в даному приміщенні може 

статися з таких причин: 

 дотик до кабелю живлення з пошкодженою ізоляцією; 

 ремонт не відключеного від мережі електроприладу. 

Основні характеристики електричної мережі приміщення: 

 номінальна напруга: 220 В; 

 частота струму: змінний, 50 Гц. 

4.2. Виробнича санітарія 

4.2.1. Захист від електромагнітних випромінювань 

Джерелами електромагнітного випромінювання, при роботі користувача за 

ПК, є компоненти всередині корпусу і дисплея.  

Конструкція ПЕОМ повинна забезпечувати можливість повороту корпуса в 

горизонтальній і вертикальній площині з фіксацією в заданому положенні для 

забезпечення фронтального спостереження екрану ВДТ. Дизайн ПЕОМ повинен 

передбачати фарбування корпусу в спокійні м'які тони з дифузним розсіюванням 
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світла. Корпус ПЕОМ, клавіатура та інші блоки і пристрою ПЕОМ повинні мати 

матову поверхню з коефіцієнтом відображення 0,4 - 0,6 і не мати блискучих 

деталей, здатних створювати відблиски. 

Для робочого місця оператора ЕОМ або програміста при восьмигодинний 

робочому тижні існують такі обмеження на рівень електромагнітного 

випромінювання: 

 напруженість магнітного поля не повинна перевищувати 500В / 

м; 

 напруженість електричного поля не повинна перевищувати 50А 

/ м. 

4.2.2. Організація робочого місця згідно ергономічним вимогам 

Розміщення робочих місць з ПЕОМ повинно здійснюватися на відстані не 

менше 2,0 м між робочими столами з ВДТ, (від тильної сторони одного ВДТ і до 

сторони екрану іншого ВДТ). Відстань між бічними сторонами ВДТ має бути не 

менше 1,2 м. 

Відстань від екрана ВДТ до очей користувача має бути від 600 до 700 мм, 

але не менше 500 мм, виходячи з обліку розмірів алфавітно-цифрових знаків і 

символів. 

Конструкція робочого столу повинна дозволяти оптимальне розміщення на 

робочій поверхні використовуваного обладнання з урахуванням його кількості і 

конструктивних особливостей, характеру виконуваної роботи. Допускається 

використання робочих столів різного виду конструкцій, що відповідають 

сучасним ергономічним вимогам. Коефіцієнт відбиття поверхні робочого столу 

має становити 0,5 - 0,7. 

Конструкція робочого крісла повинна забезпечувати підтримку 

раціональної робочої пози під час роботи на ПЕОМ, дозволяти змінювати позу з 

метою зниження статичного напруження м'язів шейноплечевой області і спини 

для попередження розвитку стомлення. Тип робочого крісла необхідно вибирати 
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виходячи з урахування зростання користувача, характеру і тривалості роботи з 

ПЕОМ. 

Робоче крісло повинно бути підйомно-поворотним, мати можливість 

регулювання по висоті і кутам нахилу сидіння і спинки, а також відстані спинки 

від переднього краю сидіння, при цьому регулювання кожного параметра повинна 

бути незалежною, легко здійснюваної плюс надійну фіксацію. 

Поверхня елементів крісла повинна бути напівм'якої і нековзною, слабо 

електризується і з повітропроникним покриттям, що забезпечує легке очищення 

від забруднень. 

4.3. Пожежна безпека 

У зв'язку з можливістю короткого замикання радіообладнання та інших 

електроприладів і загоряння різних горючих матеріалів (дерево, пластмаса та ін.) 

приміщення слід вважати пожежонебезпечним. 

Для забезпечення пожежної безпеки використовуються плавкі запобіжники 

і автомати захисту. 

При експлуатації електричного обладнання забороняється: 

 використання кабелю з пошкодженою ізоляцією; 

 застосовувати прилади з відкритими нагрівальними елементами; 

 користуватися несправною електромережею до приведення її в 

пожежобезпечний стан. 

При виникненні пожежі необхідно негайно повідомити в пожежну охорону 

по телефону або ручного сповіщувача і приступити до гасіння пожежі наявними 

на робочому місці засобами пожежогасіння до прибуття пожежної охорони. Для 

цього приміщення обладнане ручним переносним вуглекислотним вогнегасником. 

Ефективним засобом боротьби з пожежею служить система електричної 

пожежної сигналізації. Система пожежної сигналізації включає пожежні 

сповіщувачі, пожежну сигналізацію, лінії зв'язку. 



66 
 

Для попередження пожеж на виробництві проводяться заходи, що 

включають в себе правильну експлуатацію обладнання, протипожежний 

інструктаж, дотримання протипожежних інструкцій і правил. 

4.4. Охорона навколишнього середовища 

При проектуванні використовується вода лише на побутові потреби 

працюючих. 

Використана вода може надходити в колектор каналізації. Крім того, в 

процесі роботи можуть з'явитися відходи непотреба папір, картон, ватман і ін. 

Вони накопичуються в сміттєзбірники і в міру наповнення вивозяться на смітник. 

ГЛАВА 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 

5.1. Розрахунок собівартості проекту 

Визначення витрат на впровадження інформаційної системи проводиться 

шляхом складання калькуляції собівартості. 

5.1.1. Витрати на обладнання 

Устаткування кластера віртуалізації представлено наступними 

комплектуючими: сервери, комутаційне обладнання, мережеві сховища, 

додаткове обладнання (стійки, ІПБ). Список комплектуючих представлений в 

таблиці 5.1: 

Таблиця 5.1 

Список обладнання 

Найменування 

комплектуючих 

Тип, марка 

обладнання 
Кількість 

Вартість 

одиниці,грн. 

Загальна 

вартість,грн. 

Сервер сегмента 

віртуалізації 

DELL 

PowerEdge 

R730 

2 67 215 134 430 

Основне мережеве 

сховище 

Synology 

DS2415. 
1 37 370 37 370 

Комутатор для 

серверного 

D-Link 

DGS-3000-
2 12 077  24 154 
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сегмента 28X 

 

Комутатор для 

доступу до зовнішніх 

мереж 

D-Link 

DGS-1210-

10 

2 3 240 6 480 

Джерело 

безперебійного 

живлення 

APC Smart-

UPS RT 

8000VA RM 

1 133 280 133 280 

Серверна стійка 
NT R4220B 

19 
1 4 147 4 147 

Інші комплектуючі 

та витратні матеріали 

мережеві 

кабелі, 

перехідники 

і.т.п. 

1 5 000 5 000 

Разом: 344 888 

Транспортні витрати (3% від загальної суми): 10 346 

       Детальні технічні характеристики апаратної складової представлені в розділі 

"Вибір напрямку вирішення завдання і апаратної складової". Загальна вартість 

обладнання кластера віртуаліз ації з урахуванням транспортних витрат 

355 234 грн. 

ВИСНОВОК 

В даному проекті розглянуті питання організації кластера віртуалізації. 

Сплановані методи комутації та взаємодія мережевих вузлів, робота з 

мережевим сховищем, віртуальне середовище і взаємодія мережевих сервісів. Для 

організації кластера обрана необхідна апаратна і програмна складова. 

Кластер віртуалізації забезпечує відмовостійкість на декількох рівнях, що 

визначає надійність даного рішення. Завдяки використанню нових технологій 

апаратного і програмного забезпечення, інфраструктура ЦОД має високу 

швидкодію і дозволяє гнучко масштабувати дану інформаційну систему. 
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Віртуалізація та кластеризація дозволяє адаптувати ЦОД для підприємств різного 

рівня і вирішення завдань різного класу. 

Розробка і впровадження інформаційних систем подібного рівня є однією з 

найцікавіших і важливих завдань в області інформаційних технологій, потреба у 

використанні яких зростає з кожним днем. 
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