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ВСТУП 

Невпинний розвиток інформаційних технологій все більше і більше 

зумовлює необхідність збільшувати ресурси для обробки та збереження даних. 

Часом звичайних апаратних засобів серверів може не вистачати для виконання 

покладених на них задач. Саме задля цього введена та активно розвивається 

віртуалізація та хмарна інфраструктура. 

Віртуалізація - це комплекс обчислювальних ресурсів, вилучених із фізичних 

(апаратних) апаратних реалізацій, повністю ізольованих один від одного, 

перебуваючи в одній фізичній машині. Віртуальні мережі, в свою чергу, 

виступають тут як віртуальні ресурси зв'язку. 

VLAN - віртуальна локальна мережа, у свою чергу, це логічна мережа, 

поділена на підмережі фізичної мережі. Як приклад можна представити поділ 

фізичної мережі будинку на логічні мережі департаментів. Мережеві дані можуть 

бути повністю ізольованими та працювати відповідно до попередньо налаштованих 

правил передачі даних. Ці технології застосовуються повсюдно, але є кілька 

технологій впровадження та різних підрядників для цих технологій. У цій роботі 

розглянуті Xen та OpenFlow- найбільш поширені з них. І він переглядає 

продуктивність, метрику, інтерфейси, функції тощо. 

Для забезпечення більшої мобільності та надійності даних, віртуалізацію 

почали впроваджувати у хмарну інфраструктуру. Вона дає можливість створити 

таку структуру віртуальних машин, яка потрібна для виконання обраної задачі. 

Завдяки таким сервісам як Microsoft Azure, Digital Ocean, Amazon Web Services та 

іншим можна розгорнути власний сервер та керувати ним та кожною його 

складовою окремо. При збільшенні навантаження чи модернізації не потрібно 

замовляти дороге апаратне обладання, що значно зберігає ресурси і дає можливість 

для подальшого розвитку.  

 



1 ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВІРТУАЛЬНІ 

МАШИНИ ТА ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

1.1 Віртуалізація та її застосування 

Віртуалізація - це створення віртуальної, а не фактичної, версії чогось, 

наприклад операційної системи (ОС), сервера, пристрою зберігання даних або 

мережевих ресурсів. 

У віртуалізації використовується програмне забезпечення, яке імітує 

функціональність обладнання для створення віртуальної системи. Ця практика 

дозволяє ІТ-організаціям керувати кількома операційними системами, більш 

ніж однією віртуальною системою та різними програмами на одному сервері. 

Переваги віртуалізації включають підвищення ефективності та економії 

масштабу. 

Віртуалізація ОС - це використання програмного забезпечення, яке 

дозволяє частину обладнання одночасно запускати кілька зображень 

операційної системи. Ця технологія почала діяти на мейнфреймі десятиліття 

тому, що дозволяє адміністраторам уникати витрачання дорогих процесорних 

потужностей. 

Як працює віртуалізація 

Віртуалізація описує технологію, при якій додаток, гостьова операційна 

система (гостьова ОС) або сховище даних відлучаються від справжнього 

базового обладнання або програмного забезпечення. Ключове використання 

технології віртуалізації - віртуалізація сервера, яка використовує програмний 

рівень - гіпервізор - для емуляції базового обладнання. Це часто включає 

пам'ять процесора, введення / виведення (введення / виведення) та мережевий 

трафік. Гіпервізори беруть фізичні ресурси та відокремлюють їх, щоб їх можна 

було використовувати у віртуальному середовищі. Вони можуть сидіти поверх 

ОС або їх можна встановити безпосередньо на апаратне забезпечення. Останнє 

- це те, як більшість підприємств віртуалізують свої системи. 



Гіпервізор Xen - це програма з відкритим кодом, яка відповідає за 

управління взаємодіями низького рівня, що виникають між віртуальними 

машинами (ВМ) та фізичним обладнанням. Іншими словами, гіпервізор Xen 

дозволяє одночасно створювати, виконувати та керувати різними 

віртуальними машинами в одному фізичному середовищі. 

За допомогою гіпервізора гостьова ОС, яка зазвичай взаємодіє з 

справжнім обладнанням, зараз робить це за допомогою програмної емуляції 

цього обладнання; часто гостьова ОС не має уявлення, що це на 

віртуалізованому обладнання. Хоча продуктивність цієї віртуальної системи 

не дорівнює продуктивності операційної системи, що працює на справжньому 

апаратному забезпеченні, концепція віртуалізації працює, оскільки більшість 

гостьових операційних систем і додатків не потребують повного використання 

базового обладнання. Це дозволяє досягти більшої гнучкості, контролю та 

ізоляції, усуваючи залежність від певної апаратної платформи. Хоча спочатку 

призначена для віртуалізації сервера, концепція віртуалізації поширилася на 

додатки, мережі, дані та настільні комп’ютери. 

Процес віртуалізації виконує наступні кроки: 

Гіпервізори відокремлюють фізичні ресурси від їх фізичного 

середовища. 

Ресурси беруть і поділяють за потребою від фізичного середовища до 

різних віртуальних середовищ. 

Користувачі системи працюють і виконують обчислення у віртуальному 

середовищі. 

Після запуску віртуального середовища користувач або програма може 

надіслати інструкцію, яка потребує додаткових ресурсів з фізичного 

середовища. У відповідь гіпервізор передає повідомлення фізичній системі і 

зберігає зміни. Цей процес відбуватиметься майже з рідною швидкістю. 



Віртуальне середовище часто називають гостьовою машиною або 

віртуальною машиною. VM діє як один файл даних, який можна перенести з 

одного комп'ютера на інший і відкрити в обох; очікується, що це буде 

виконувати однаково на кожному комп’ютері. 

Види віртуалізації 

Напевно ви мало знаєте про віртуалізацію, якщо ви коли-небудь ділили 

свій жорсткий диск на різні розділи. Розділ - це логічний поділ жорсткого 

диска для створення, фактично, двох окремих жорстких дисків. 

Є шість областей ІТ, де віртуалізація просувається: 

Віртуалізація мережі - це метод об'єднання наявних ресурсів у мережі 

шляхом розподілу наявної пропускної здатності на канали, кожен з яких не 

залежить від інших і може бути призначений - або переназначений - на певний 

сервер чи пристрій у режимі реального часу. Ідея полягає в тому, що 

віртуалізація маскує справжню складність мережі, розділяючи її на керовані 

частини, подібно до того, що ваш розділений жорсткий диск полегшує 

управління вашими файлами. 

Віртуалізація пам’яті - це об’єднання фізичного сховища з декількох 

мережевих пристроїв зберігання даних у єдиний пристрій зберігання, яким 

керує центральна консоль. Віртуалізація сховища зазвичай використовується 

в мережах сховищ. 

Віртуалізація сервера - це маскування ресурсів сервера - включаючи 

кількість та особу окремих фізичних серверів, процесорів та операційних 

систем - від користувачів сервера. Наміром є позбавити користувача від 

необхідності розуміння та управління складними деталями серверних 

ресурсів, одночасно збільшуючи обмін ресурсами та їх використання та 

підтримуючи можливість розширення. 



Шар програмного забезпечення, що дозволяє цю абстракцію, часто 

називають гіпервізором. Найпоширеніший гіпервізор - Тип 1 - призначений 

для того, щоб сидіти прямо на голому металі та забезпечувати можливість 

віртуалізації апаратної платформи для використання віртуальними машинами. 

KVM віртуалізація - це гіпервізор віртуалізації на основі ядра Linux, який 

надає переваги віртуалізації типу 1, подібні до інших гіпервізорів. KVM 

ліцензується під відкритим кодом. Гіпервізору типу 2 потрібна операційна 

система хоста і частіше використовується для тестування та лабораторій. 

Віртуалізація даних - це абстрагування традиційних технічних деталей 

управління даними та даних, таких як розташування, продуктивність чи 

формат, на користь ширшого доступу та більшої стійкості, пов'язаної з 

потребами бізнесу. 

Віртуалізація на робочому столі - це віртуалізація завантаження робочої 

станції, а не сервера. Це дозволяє користувачеві віддалено отримувати доступ 

до робочого столу, як правило, використовуючи тонкого клієнта за столом. 

Оскільки робоча станція по суті працює на сервері центрів обробки даних, 

доступ до неї може бути і більш безпечним, і портативним. Ліцензію на 

операційну систему все ще потрібно враховувати, а також інфраструктуру. 

Віртуалізація додатків - це відведення шару програми від операційної 

системи. Таким чином, додаток може працювати в капсульованому вигляді, не 

залежаючи від операційної системи під ним. Це може дозволити додатку 

Windows запускатись на Linux і навпаки, крім додавання рівня ізоляції. 

Віртуалізацію можна розглядати як частину загальної тенденції в ІТ 

підприємства, яка включає автономні обчислення, сценарій, в якому ІТ-

середовище зможе керувати собою на основі сприйнятої діяльності та 

корисних обчислень, в яких потужність обчислювальної машини 

розглядається як утиліта що клієнти можуть платити лише за потреби. 



Звичайною метою віртуалізації є централізація адміністративних завдань при 

одночасному покращенні масштабованості та навантаження. 

Переваги 

До переваг використання віртуалізованого середовища належать: 

Зниження витрат. Віртуалізація зменшує кількість апаратних серверів, 

необхідних у компанії та центрі обробки даних. Це знижує загальну вартість 

придбання та обслуговування великої кількості обладнання. 

Легше відновлення після катастроф. Відновлення стихійних лих у 

віртуальному середовищі дуже просте. Регулярні знімки дають сучасні дані, 

що дозволяє віртуальним машинам зробити резервне копіювання та 

відновлення. Навіть у надзвичайній ситуації віртуальну машину можна 

перемістити на нове місце за лічені хвилини. 

Легше тестування. Тестування менш складне у віртуальному 

середовищі. Навіть якщо допущена велика помилка, тест не потрібно зупиняти 

і повертатися до початку. Він може просто повернутися до попереднього 

знімка і продовжити тест. 

Швидше резервне копіювання. Резервні копії можуть бути зроблені як 

віртуального сервера, так і віртуальної машини. Автоматичні знімки робляться 

протягом дня, щоб гарантувати актуальність усіх даних. Крім того, віртуальні 

машини можна легко мігрувати між собою та ефективно перерозподіляти. 

Підвищення продуктивності праці. Менше фізичних ресурсів 

призводить до меншого часу, витраченого на управління та обслуговування 

серверів. Завдання, які можуть тривати дні або тижні у фізичному середовищі, 

можна виконати за лічені хвилини. Це дозволяє співробітникам витрачати 

більшу частину свого часу на більш продуктивні завдання, наприклад, на 

збільшення доходів та стимулювання ділових ініціатив. 

Переваги 



Віртуалізація надає компаніям вигоду від максимізації їх виробництва. 

Додатковими перевагами для бізнесу та центрів обробки даних є: 

Однодумні сервери. Віртуалізація забезпечує економічно ефективний 

спосіб розділення електронної пошти, баз даних та веб-серверів, створюючи 

більш всеосяжну та надійну систему. 

Швидке розгортання та перерозподіл. Коли фізичний сервер виходить з 

ладу, резервний сервер може не завжди бути готовим або оновленим. Також 

може бути недоступним зображення або клон сервера. Якщо це так, то процес 

передислокації може бути трудомістким і виснажливим. Однак якщо центр 

обробки даних віртуалізований, то процес швидкий і досить простий. 

Віртуальні засоби резервного копіювання, такі як Veeam, доступні для 

прискорення процесу на кілька хвилин. 

Зменшення тепла та покращення енергозбереження. Компанії, які 

використовують багато апаратних серверів, ризикують перегріти свої фізичні 

ресурси. Найкращий спосіб не допустити цього - зменшити кількість серверів, 

що використовуються для управління даними, і найкращий спосіб зробити це 

шляхом віртуалізації. 

Краще для навколишнього середовища. Компанії та центри обробки 

даних, які використовують багато обладнання, залишають великий слід 

вуглецю; вони повинні брати на себе відповідальність за забруднення, яке 

вони створюють. Віртуалізація може допомогти зменшити ці ефекти, значно 

зменшивши необхідну кількість охолодження та потужності, тим самим 

допомагаючи очистити повітря та атмосферу. Як результат, компанії та центри 

обробки даних, які здійснюють віртуалізацію, покращать свою репутацію, а 

також підвищуючи якість їх відносин із клієнтами та планетою. 

Легша міграція до хмари. Віртуалізація наближає компанії до 

переживання повністю хмарного середовища. Віртуальні машини можуть 

бути навіть розгорнуті з центру обробки даних для створення хмарної 



інфраструктури. Можливість охопити хмаровий спосіб мислення за 

допомогою віртуалізації робить міграцію до хмари ще простішою. 

Відсутність залежності від постачальника. Віртуальні машини є 

агностичними в апаратній конфігурації. Як результат, віртуалізація апаратного 

та програмного забезпечення означає, що компанії не потрібно залежати від 

постачальника цих фізичних ресурсів. 

Обмеження 

Перш ніж перейти до віртуалізованого середовища, важливо врахувати 

різні авансові витрати. Необхідні інвестиції у програмне забезпечення для 

віртуалізації, а також у апаратне забезпечення, яке може знадобитися для 

забезпечення віртуалізації, може бути дорогим. Якщо існуючій інфраструктурі 

більше п'яти років, потрібно буде врахувати бюджет первинного оновлення. 

На щастя, багато підприємств мають можливість пристосувати віртуалізацію, 

не витрачаючи великих грошей. Крім того, витрати можна компенсувати, 

співпрацюючи з керованим постачальником послуг, що надає щомісячні опції 

лізингу чи придбання. 

Існують також питання ліцензування програмного забезпечення, які 

необхідно враховувати при створенні віртуалізованого середовища. Компанії 

повинні забезпечити чітке розуміння того, як їхні постачальники бачать 

використання програмного забезпечення у віртуалізованому середовищі. Це 

стає менш обмеженням, оскільки все більше постачальників програмного 

забезпечення адаптується до посиленого використання віртуалізації. 

Перехід до віртуалізації потребує часу та може спричинити криву 

навчання. Впровадження та контроль віртуалізованого середовища вимагає 

від кожного ІТ-персоналу пройти навчання та володіти досвідом з 

віртуалізації. Крім того, деякі програми не дуже добре адаптуються, коли вони 

потрапляють у віртуальне середовище. ІТ-персонал повинен бути готовий до 

вирішення цих проблем і повинен вирішити їх перед перетворенням. 



Існують також ризики безпеки, пов'язані з віртуалізацією. Дані мають 

вирішальне значення для успіху бізнесу і, отже, є загальною ціллю для атак. 

Шанси на порушення даних значно збільшуються під час використання 

віртуалізації. 

Нарешті, у віртуальному середовищі користувачі втрачають контроль 

над тим, що вони можуть зробити, оскільки для виконання одного і того ж 

завдання існує декілька посилань, які повинні співпрацювати. Якщо якась 

частина не працює, то вся операція вийде з ладу. 

1.2 Розподілені віртуальні машини 

Віртуальна машина (VM) - це віртуальне середовище, яке функціонує як 

віртуальна комп'ютерна система з власним процесором, пам'яттю, мережевим 

інтерфейсом та сховищем, створеним у фізичній апаратній системі. Програмне 

забезпечення під назвою гіпервізор відокремлює ресурси машини від 

апаратного забезпечення та розподіляє їх відповідним чином, щоб вони могли 

використовуватись в машині управління. 

Фізичне обладнання, оснащене гіпервізором, таким як віртуальна 

машина на базі ядра (KVM), називається хостом, тоді як багато віртуальних 

машин, які використовують його ресурси, є гостями. Гіпервізор розглядає 

обчислювальні ресурси (наприклад, процесор, пам'ять та сховище) як пул 

ресурсів, який легко переміщати між наявними гостями або на нові віртуальні 

машини. 

VM ізольовані від решти системи, і декілька VM можуть існувати на 

одному апаратному забезпеченні, наприклад, на сервері. Їх можна 

переміщувати між хост-серверами залежно від попиту або використовувати 

ефективніше ресурси. 

Операційна система в VM працює так само, як операційна система або 

додаток, як правило, на апаратному забезпеченні хоста, тому досвід 

користувача з VM буде подібним. 



Після того, як ми визначилися, що таке віртуальна машина, ми можемо 

прокоментувати характеристики, які мають більшість віртуальних машин, які 

існують на даний момент: 

Переважна більшість віртуальних машин, таких як Virtualbox або 

VMWare, дозволяють встановлювати практично будь-яку операційну систему, 

таку як Linux, Android, Mac OS X, Windows, Chrome OS тощо. Однак є й інші 

віртуальні машини, такі як Virtual PC, Hiper -V або Parallels, які в основному 

призначені для віртуалізації Windows. 

Кожна з операційних систем, яку ми віртуалізуємо, абсолютно не 

залежить від інших операційних систем. Таким чином, у випадку, якщо одна з 

віртуальних машин перестане працювати, решта продовжить працювати без 

будь-яких проблем. 

Після того, як операційна система встановлена у віртуальній машині, ми 

повинні використовувати віртуалізовану операційну систему так само, як і ми, 

якби ми її встановили на комп’ютері. 

Віртуальна машина має всі елементи, доступні для реального 

комп'ютера. Він має жорсткий диск, оперативну пам’ять, привід CD-ROM, 

мережеву карту, відеокарту тощо, але на відміну від реального комп'ютера, ці 

елементи, замість фізичного, є віртуальними. 

Усі елементи віртуальної машини інкапсульовані у набір файлів. Це 

дозволяє нам копіювати віртуальну операційну систему з одного комп'ютера 

на інший, або ми можемо робити резервні копії без проблем і дуже легко і дуже 

швидко. 

Пояснити детальну роботу віртуальної машини дуже складно, і мало хто 

має необхідні знання для цього. Однак приблизно можна сказати, що 

віртуальна машина - це програмне забезпечення, яке через шар віртуалізації 

спілкується з обладнанням, яке ми маємо в наявності в нашому комп’ютері, 

отримуючи таким чином емуляцію всіх компонентів реального комп'ютера. 



Таким чином віртуальна машина зможе емулювати жорсткий диск, 

оперативну пам'ять, мережеву карту, процесор тощо. 

Коли ми знаємо це, коли ми відкриваємо віртуальну машину, таку як 

Virtualbox, у нас є графічне середовище, яке дозволить нам налаштувати та 

призначити ресурси для кожного з фізичних компонентів, які віртуальна 

машина емулює. Так, наприклад, практично на всіх віртуальних машинах ми 

повинні визначати деталі наступного типу: 

Місце, яке ми хочемо призначити нашому жорсткому диску. 

Оперативна пам’ять, яку ми хочемо призначити віртуальній машині. 

Пам'ять нашої відеокарти. 

Налаштування мережі, яка нам потрібна. 

Після налаштування цих параметрів ми створимо віртуальну машину 

для встановлення операційної системи. Таким чином нам залишиться лише 

відкрити щойно створену віртуальну машину та встановити операційну 

систему так, ніби це справжній звичайний комп'ютер. 

Надалі я напишу пост, де детально розглядаються пункти, які слід 

виконати для встановлення та використання операційної системи у 

віртуальній машині. 

Утиліти та переваги, які ми можемо отримати від віртуальної машини, 

численні. Деякі з видів використання, які ми можемо надати віртуальним 

машинам, є наступними: 

— Для тестування операційних систем. Якщо ви все життя 

використовували Windows і хочете спробувати іншу операційну 

систему, наприклад, Linux Mint, ви можете це зробити через 

віртуальну машину. Також процес установки у віртуальну машину 



надзвичайно простий, оскільки нам не доведеться турбуватися про 

створення додаткових розділів на нашому жорсткому диску тощо. 

— Використовувати програмне забезпечення, яке недоступне в нашій 

операційній системі. Наприклад, якщо ми користувачі Linux і хочемо 

використовувати Photoshop, ми можемо це зробити через віртуальну 

машину. 

— Іноді доводиться використовувати програмне забезпечення, яке може 

працювати лише в застарілих операційних системах. Отже, якщо у 

нас є програма, яка може використовуватися лише в Windows 98, ми 

можемо створити віртуальну машину з Windows 98 та запустити та 

використовувати програмне забезпечення без проблем. 

— Ми можемо експериментувати в операційній системі, яка працює 

всередині віртуальної машини, роблячи речі, які ми б не наважилися 

зробити з нашою операційною системою, наприклад, застосувати 

оновлення програмного забезпечення, безпечно переглядати веб-

сторінку, яку ми вважаємо підозрілою тощо. 

— Ми можемо використовувати віртуальні машини як пісочницю для 

того, щоб, наприклад, виконувати шкідливі програми або відкривати 

підозрілі електронні листи в контрольованому та безпечному 

середовищі. 

— Ми можемо створити / моделювати комп’ютерну мережу лише одним 

комп’ютером. Ми можемо використовувати цю мережу 

віртуалізованих комп’ютерів для навчальних цілей і таким чином 

отримувати знання про мережеве адміністрування. 

— Якщо ви розробник програмного забезпечення, ви можете 

перевірити, чи правильно розроблена програма працює в декількох 

операційних системах. 

— Для перевірки альфа-версії, бета-версії та випуску кандидатських 

версій певних програм та операційних систем. 



— Щоб встановити веб-сервер, VPN-сервер, поштовий сервер або будь-

який інший тип сервера. 

— Для тестування безлічі програм у Windows та запобігання 

забрудненню реєстру через установки та видалення програм. 

Деякі з переваг, які надають віртуальні машини та віртуалізація, 

полягають у наступному: 

— Якщо сервер чи віртуалізована операційна система не налаштовані, 

відновити її надзвичайно просто, порівняно з реальною машиною. 

Якщо ми вжимо необхідних запобіжних заходів, ми зможемо 

відновити стан, у якому була віртуалізована операційна система або 

сервер, дуже легко і дуже швидко. 

— Якщо говорити про ділове середовище, віртуалізація операційних 

систем та серверів передбачає економію економії та значне місце. За 

допомогою віртуалізації ми уникаємо інвестицій у безліч фізичних 

засобів, економлячи гроші та простір. 

— Як ми щойно бачили, використання віртуальних машин передбачає 

наявність меншої фізичної оснащеності. Тому факт віртуалізації 

серверів або операційних систем може означати значну економію на 

обслуговуванні та споживанні енергії. 

— Завдяки віртуалізації та динамічному балансуванню ми можемо 

таким чином підвищувати тарифи на сервер. Якщо у нас є веб-сервер, 

ми можемо призначити додаткові ресурси для сервера, такі як 

оперативна пам’ять та процесор, у максимальні навантаження, щоб 

запобігти падінню сервера і, таким чином, підвищити швидкість 

обслуговування. Після завершення пікового навантаження ми 

можемо перенаправити ресурси, застосовані до веб-сервера, на іншу 

потребу. Тому, окрім підвищення тарифів на обслуговування, 

ресурси можна оптимізувати краще. 



— Якщо ми використовуємо віртуальну машину у виробничому 

середовищі, ми можемо розширити ресурси операційної системи чи 

сервера дуже простим способом. Нам просто потрібно отримати 

доступ до програмного забезпечення для віртуалізації та призначити 

більше ресурсів дуже простим способом. 

— Створити середовище для тестування всіх видів надзвичайно просто. 

Таким чином ми легко отримаємо тестове середовище, повністю 

ізольоване від решти систем. 

— Віртуальні машини та віртуалізація дозволяють легко та просто 

користуватися однією послугою на віртуалізованому сервері. Таким 

чином, навіть якщо один з віртуалізованих серверів буде скинутий, 

інший продовжить працювати. 

 

1.3 Хмарні платформи 

  



2 ОГЛЯД ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

АДМІНІСТРУВАННЯ МЕРЕЖ 

2.1 Використання віртуальних машин хмарними обчисленнями 

Кілька хмарних провайдерів пропонують своїм клієнтам віртуальні 

машини. Ці віртуальні машини, як правило, працюють на потужних серверах, 

які можуть виступати в якості хоста для декількох віртуальних машин і 

можуть використовуватися з різних причин, які не були б практичними для 

локальної VM. До них належать: 

Запуск програм SaaS - Програмне забезпечення як послуга або коротше 

SaaS - це хмарний метод надання програмного забезпечення користувачам. 

Користувачі SaaS підписуються на додаток, а не купують його один раз і 

встановлюють. Ці програми, як правило, обслуговуються користувачем через 

Інтернет. Часто саме віртуальні машини в хмарі роблять обчислення для 

програм SaaS, а також доставляють їх користувачам. Якщо хмарний провайдер 

має географічно розподілену межу мережі, програма застосується ближче до 

користувача, що призведе до більш швидкої роботи. 

Резервне копіювання даних - Хмарні сервіси VM дуже популярні для 

резервного копіювання даних, оскільки до них можна отримати доступ з будь-

якого місця. Крім того, хмарні віртуальні віртуальні машини забезпечують 

кращу надмірність, потребують меншого обслуговування та загалом 

масштабують краще, ніж фізичні центри даних. (Наприклад, як правило, 

досить просто придбати додатковий гігабайт місця для зберігання у хмарного 

постачальника послуг VM, але набагато складніше побудувати новий 

локальний сервер даних для цього додаткового гігабайти даних.) 

Хостинг-сервіси, такі як управління електронною поштою та управління 

доступом - Хостинг цих служб у хмарних віртуальних машинах, як правило, 

більш швидкий і економічно вигідний, а також допомагає мінімізувати 

проблеми обслуговування та зняття безпеки.   



3 РОЗГОРТУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ МАШИН В ХМАРНІЙ 

ІНФРАСТРУКТУРІ 

3.1 Підготовка хмари та віртуальних машин 

Для розгортування поштового серверу я вікористав хмарну платформу 

Microsoft Azure. 

  

Мал. 3.1 Microsoft Azure 

Тут, на веб-порталі управління хмарною платформою, створюємо 

віртуальну машину. 



 

Натиснувши на «Створити» я відкрив меню створення нової віртуальної 

машини. Вибираю «Автономна віртуальна машина», «Швидке створення», 

даю ім’я новій машині, пароль для локального адміністратора, ставлю 

підписку «Education», яка визначає початкові характеристики створеної 

віртуальної машини. Шаблон використовую WS2016 для встановлення 

Windows Server 2016. 



 

Заходимо на створену віртуальну машину через консоль. Там 

встановлюється операційна система за попередньо вибраними 

налаштуваннями. 



 

Після встановлення системи, я додав роль Hyper-V для роботи з 

віртуальними машинами. 

 

 



 

Далі створюю віртуальну машину, яка буде налаштована як контролер 

домену. 

 

Призначаю потрібну кількість ОЗУ. У випадку з домен контролером, 2 

ГБ буде достатньо. 



 

 

 

 



 

 

 

 



Віртуальні машини створені. 

3.2 Встановлення та налаштування контролеру домена.  

Запускаємо віртуальну машину для контролера домену і встановлюємо 

Windows Server 2016. Деталі в додатку 1. 

Після встановлення операційної системи в Менеджері серверу потрібно 

додати роль Active Directory  

 

 



 

 

 

 



 

Після встановлення ролі AD, потрібно налаштувати сервер як 

контроллер домену. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Домен контролер налаштовано. 

3.3 Встановлення та налаштування серверу Exchange. 

Запускаємо віртуальну машину для поштового серверу Exchange і 

встановлюємо Windows Server 2016. Деталі в додатку 1. 

Після встановлення операційної системи потрібно встановити такі 

програмні плафторми: 

— Unified Communications Managed API 4.0 Runtime 

— dotNet.Framework 4.7.1. 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Далі через браузер по посиланню https://localhost/ecp заходимо на 

Exchange admin center і починаємо налаштування Exchange. 

Спершу міняємо назву бази даних за замовчуванням. 

https://localhost/ecp


 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



  



3.4 Встановлення та налаштування серверу Edge. 

Запускаємо віртуальну машину для поштового серверу Edge і 

встановлюємо Windows Server 2016. Деталі в додатку 1. 

Після встановлення операційної системи потрібно встановити такі 

програмні плафторми: 

— Unified Communications Managed API 4.0 Runtime. 

— dotNet.Framework 4.7.2. 

— Visual C++ 2012 

— Visual C++ 2013 

 

 

 

 

  



ВИСНОВКИ 

Отже, виявлено, що адміністрування мереж - це досить великий 

комплекс робіт, які обов'язково потрібні для того, щоб мережа працювала 

злагоджено. Для цього і потрібен кваліфікований мережевий адміністратор, 

який повністю візьме на себе обслуговування комп'ютерної мережі всередині 

будь-якої організації. Проте не лише наявність спеціаліста забезпечить 

відповідну коректну роботу. Оскільки основну функцію виконує різне 

програмне забезпечення, усі завдання покладаються на них, а вже 

адміністратор керує відповідними процесами, проводить моніторинг мережі 

та обслуговує мережеві пристрої. 

У ході роботи було проаналізовано найпопулярніші методи 

адміністрування мережі, та програмне забезпечення, за допомогою якого воно 

реалізується. Виявлено, що практично усі телекомунікаційні компанії 

використовують громіздкі програми, що навантажують апаратне забезпечення 

та заважають оперативній роботі системного адміністратора. Окрім того, 

багатьом з них не вистачає функціоналу. 

В результаті дослідження було прийнято рішення розробити 

модернізовану та доцільну методику адміністрування мережі, яка включала би 

у себе простий інтерфейс програми, повний збірний функціонал, наявний у 

популярних відомих програмах, у яких він роззосередженний по різним ПЗ.  

Таким чином, було виявлено, що програмний засіб 10-Strike NetState pro 

відповідає всім необхідним критеріям для програмного забезпечення, яке 

проводить адміністрування мережі. Обраний програмний засіб, окрім 

естетично привабливого вигляду, має широкий функціонал та зрозумілий 

інтерфейс, що значно спрощує роботу системного адміністратора та 

автоматизує її. Крім того,  інтерфейс також доступний, він дозволяє легко 

знаходити потрібні налаштування, а також зручний набір інструментів для 

виконання всіх необхідних завдань. 


