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ВСТУП 

Метою цієї роботи є запропонування та розглядання способу для аварійного 

відновлення життєво важливих компонентів ІТ-інфраструктури. 

В сучасних умовах та в рамках жорсткої конкуренції корпорацій та ІТ ринку, 

одним чи не найважливішим питанням – є відмовостійкість та оптимізована робота 

ІТ інфраструктури кінцевого користувача. Тому перед кожним постають питання 

щодо первинної побудови мережі загалом та її аудит для найефективнішої роботи. 

Для цього потрібна система моніторингу, збору статистики та автоматизації певних 

щоденних завдань, також, при купівлі обладнання або програмного забезпечення з 

певним типом ліцензії  надається цілодобова технічна підтримка та аварійна заміна 

непрацездатного компонента протягом робочого дня.  

Актуальність виконаної роботи полягає в тому, що розглянуті питання 

формування вимог до нової критичної ІТ-інфраструктури, визначення параметрів 

для задання критерію оптимальності створення та управління критичною ІТ-

інфраструктурою. Розглянуто метод розгортання мережі додаванням в кластер 

двох фізичних серверів використовуючи програмний гіпервізор Proxmox та основні 

моменти, на які потрібно звернути увагу при побудові нової критичної ІТ 

інфраструктури.  

Завдання на роботу є проектування та аудит відмовостійкостї корпоративної 

мережі використовуючи обєднані віртуальні середовища, з системою моніторингу 

та аварійною заміною життєво важливих компонентів.  

Об’єкт дослідження – відмовостійка корпоративна мережа з центром обробки 

даних та масштабною базою даних. 

Предмет дослідження – корпоративна мережа. 

Практичне використання отриманих результатів в ході моделювання – 

розроблена ефективна відмовостійка інформаційна система корпоративної мережі 

на віртуальній платформі з моніторингом її стану та цілодобовій технічній 

підтримці з можливістю аварійної заміни компонентів від виробника.  



Галузь застосування – корпоративні мережі та їх системи обміну і зберігання 

службової інформації . 

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ, КОРПОРАТИВНА 

МЕРЕЖА, ПОБУДОВА, ВІРТУАЛІЗАЦІЯ, КЛАСТЕР, PROXMOX, АУДИТ, 

ВІДМОВОСТІЙКІСТЬ, АВАРІЙНА ЗАМІНА, ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, 

СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ КРИТИЧНОЇ IT-ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

 

1.1 Вимоги, параметри та оптимальність критичної ІТ інфраструктур 

На сьогодні створення критичних ІТ - інфраструктур є невід’ємною складовою 

розвитку ключових галузей, які є життєво необхідними для забезпечення безпеки 

та функціонування соціуму. 

Критична ІТ-інфраструктура – це сукупність інформаційно-

телекомунікаційних систем державного та приватного сектору, що забезпечують 

функціонування та безпеку стратегічних інститутів, систем і об’єктів держави 

(органів центрального та місцевого управління, систем управління енергетикою, 

транспортом, зв’язком, банківським сектором, підприємств, під час діяльності яких 

використовуються та/або виробляються небезпечні речовини тощо), безпеку 

громадян (системи управління правоохоронних структур та оборонного сектору 

тощо), несанкціоноване втручання в роботу яких може загрожувати економічній, 

екологічній, соціальній та іншим видам безпеки або завдати шкоди міжнародному 

іміджу держави. 

Швидкий розвиток інформаційних технологій, їх активне впровадження в 

процеси управління створили ситуацію, коли сам процес надання інформаційних 

послуг став об’єктом управління. Основні постачальники комп’ютерного та  

телекомунікаційного обладнання і інформаційних технологій представили для 

широкого загалу велику кількість рішень, призначених для розв’язання проблеми 

створення ІТ - інфраструктур. Методологічні засади її розв’язання викладені в 

рішеннях IТIL, на основі якої отримала розвиток IТSM. Остання розробка, яка 

досить детально описує проблематику та майже повністю перекриває попередні 

розробки – COBIT. Всі вказані розробки є методологічним апаратом, який потрібно 

використовувати для створення конкретної ІТ - інфраструктури. Специфіка життя 



в окремо взятій країні також накладає свої обмеження на створення тієї чи іншої 

критичної ІТ - інфраструктури. 

На даний момент в нашій країні вже почалася робота в напрямку розвитку 

проблематики розробки критичних ІТ - інфраструктур. Основна проблема – 

відсутність узагальненої структури критичної ІТ - інфраструктури, вимог до 

надійності, якості та безпеки їх функціонування, опису її життєвого циклу та задач, 

які вона повинна розв’язувати. Метою даної роботи є аналіз процесу створення 

критичної ІТ-інфраструктури, опис її життєвого циклу та аварійного відновлення 

недієздатних компонентів. 

 

1.2 Визначення вимог  до критичної ІТ інфраструктури 

В ході процесу формування вимог до створення нової критичної ІТ-

інфраструктури потрібно враховувати: 

 велику вартість та складність створюваної ІТ-інфраструктури; 

 наявність сучасних методологічних засобів та інструментів її     створення. 

Створювана критична ІТ-інфраструктура повинна задовольняти наступним 

вимогам: 

 мінімізація чисельності необхідного людського професійного ресурсу та 

досягнення встановлених цілей експлуатації при мінімальних витратах 

цього ресурсу; 

 мінімізація загальної тривалості робіт, які проводяться для критичної ІТ 

інфраструктури; 

 мінімізація часу зниження готовності критичної ІТ-інфраструктури; 

 мінімізація часу відновлення готовності критичної ІТ-інфраструктури; 

 мінімізація стороннього впливу при проведенні робот з критичною ІТ 

інфраструктурою; 

 захищеність критичної ІТ-інфраструктури від можливих несанкціонованих 

дій; 

 максимізація ефективності критичної ІТ інфраструктури, її ресурсів та 

строку її служби. 

 



Формування вимог для створення нової критичної ІТ-інфраструктури 

повинно включати наступні кроки: 

 визначення мети, постановку задач; 

 визначення критерію оптимальності; 

 побудову математичної моделі, збір даних; 

 визначення алгоритму пошуку оптимального розв’язку; 

 перевірку моделі та її рішень;  

 реалізацію знайденого рішення.  

Наявність фактору невизначеності початкової інформації приводить до 

використання поетапних математичних методів побудови, які дозволяють 

поступово зменшувати цю невизначеність. В такій ситуації, на перший план 

виходять методи пошуку допустимих розв’язків, які засновані на принципі 

задоволення потреб. 

Принцип задоволення потреб формується на наступних засадах: 

 мета розвитку критичної ІТ-інфраструктури багатозначна, кількість 

параметрів, що формують критерій оптимальності, більша за 1; 

 при обґрунтуванні розв’язків доступна обмежена множина альтернатив; 

 пошук найбільш оптимального розв’язку виконується за обмежений час 

або в реальному часі при обмежених матеріальних, інформаційних та 

інших ресурсах. 

 

1.3 Критерій оптимальності функціонування критичної ІТ-інфраструктури 

Аналіз ІТ інфраструктур та критичних ІТ інфраструктур, цілей їх 

функціонування, структури та взаємозв’язків між елементами дозволяє визначити 

наступні основні їх особливості: 

 наявність мети функціонування, що визначає її призначення та характер 

функціонування; 

 наявність великої кількості різноманітних об’єктів управління; 



 наявність ієрархічної структури управління; 

 наявність мети та цілей управління для кожного підрівня ієрархічної 

структури; 

 наявність великої кількості внутрішніх зв’язків в кожній підсистемі між її 

елементами; 

 безперервна зміна стану функціонування елементів підсистем і системи в 

цілому, кількості її елементів та підсистем, критеріїв функціонування. 

Для формування критерію оптимальності створення і подальшого 

функціонування критичної ІТ-інфраструктури пропонується використати наступну 

множину параметрів: 

 надійність – показник надійності критичної ІТ-інфраструктури в період 

експлуатації; 

 відновлюваність – тривалість відновлення готовності до експлуатації; 

 економічність – витрати різноманітних ресурсів на забезпечення 

функціонування критичної ІТ-інфраструктури; 

 безпечність – показник неможливості виконання несанкціонованих дій, 

спрямованих на порушення роботи критичної ІТ інфраструктури чи її 

частин; 

 строк життя; 

 ефективність – поєднання вище згаданих параметрів в кожному окремому 

випадку під визначену задачу. 

При формуванні вимог критерію управління критичною ІТ-інфраструктурою 

необхідно також враховувати особливості розв’язання задачі. Слід зазначити, що 

визначення всієї множини параметрів не можна повністю звести до системи 

формалізованих процедур, бо деякі з них вимагають якісного аналізу. Для такого 

аналізу слід використати метод структуризації, який дозволяє поділити задачу на 

підзадачі, визначитись за допомогою експертів або без низ з методами розв’язання 

цих підзадач, обмеженнями використання цих розв’язків та методами поєднання 

розв’язків. 

 

 

 



1.4 Життєвий цикл критичної ІТ-інфраструктури 

 

Створення критичної ІТ-інфраструктури представляє собою багатоетапний 

ітеративний процес. Життєвий цикл починається в момент появи ідеї створення 

нової критичної ІТ інфраструктури і складається з наступних етапів (рис. 1): 

Планування 

 стратегічне планування; 

 аналіз вимог та розробка специфікацій вимог до критичної ІТ-

інфраструктури (в формі цілей та стратегій), визначення того, що повинна 

робити ця критична ІТ інфраструктура. Результатами аналізу на даному 

етапі є: функціональні моделі, інформаційні моделі та відповідні їм 

діаграми; дерево цілей та шляхів досягнення; 

Проектування 

 розробка методики проектування (попередньої та детальної) критичної ІТ 

інфраструктури в цілому та її окремих підсистем та елементів; 

визначення того, як будуть досягатись поставлені цілі та виконуватись 

поставлені завдання (технічні рішення); 

 розробка - створення функціональних компонентів та окремих підсистем 

критичної ІТ-інфраструктури, з’єднання підсистем в одне ціле. Розробка 

включає в себе всі роботи по створення критичної ІТ інфраструктури та її 

компонент у відповідності до заданих вимог. 

атестаційне тестування на відповідність вимогам та доналаштування; 

Імплементація 

 впровадження – установка та введення критичної ІТ-інфраструктури в 

дію; 

 експлуатація (використання) - роботи по підготовці до впровадження 

компонентів критичної ІТ-інфраструктури в експлуатацію. 



До основних напрямків діяльності на цьому етапі можна віднести: 

 конфігурування серверів, мережевого обладнання; 

 налаштування програмного забезпечення; 

 конфігурування робочих місць користувачів; 

 забезпечення експлуатаційною документацією; 

 проведення навчання персоналу; 

Експлуатація 

 локалізація проблем та усунення проблем їх виникнення; 

 супровід критичної ІТ-інфраструктури – забезпечення штатного процесу 

експлуатації критичної ІТ-інфраструктури; 

Оптимізація 

 модифікація критичної ІТ-інфраструктури в рамках встановленого 

регламенту; 

 підготовка пропозицій по вдосконаленню, розвитку та модернізації 

елементів та алгоритмів критичної ІТ-інфраструктури. 

Кожний етап характеризується визначеними задачами і методами їх 

розв’язання, вихідними даними, які отримані на попередньому етапі, і 

результатами. 

 

Рис. 1. Схема життєвого циклу критичної ІТ інфраструктури 



1.5 ІТ аудит 

ISACA (The Information Systems Audit and Control Association) займає 

унікальну позицію світового лідера в області розробки й поширення стандартів по 

аудиту ІТ, її спільна робота із іншими асоціаціями й консалтинговими компаніями 

в областях фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку та аудиту 

ІТ забезпечує високий рівень інтеграції та відповідності вимогам власників 

робочих-процесів. 

ІТ аудит — це комплексне дослідження й аналіз діючої ІТ-інфраструктури 

організації, що дозволить вирішувати виниклі питання, визначити якість ІТ-

інфраструктури і виявити її відповідність завданням; встановлення рівня її 

відповідності заданим критеріям; оцінка ефективності використання. 

Аудит ІТ-інфраструктури потрібний якщо: використається безліч різнорідних 

інформаційних систем і додатків і з'явилися труднощі з їхньою інтеграцією; ІТ-

інфраструктура не справляється зі збільшеними обсягами завдань; компанія хоче 

застосовувати інноваційні технології для досягнення конкурентних переваг і хоче 

одержати реальну віддачу від інвестицій в ІТ; необхідно оцінити якість робіт зі 

створення/модернізації ІТ-інфраструктури. 

Професійно проведений аудит інформаційних систем (ІС) є запорукою 

успішного рішення проблем в ІТ-інфраструктурі підприємства. Аудит ІС дозволить 

відповісти на наступні питання: 

1) чи відповідає використовувана ІС цілям і завданням організації, яка роль 

ІС у діяльності організації; 

2)яка структура комплексу апаратно-програмних засобів і використовуваних 

ІС; 

3) який техніко-технологічний рівень використовуваних ІТ, чи задовольняє 

він сучасним вимогам; 

4)який ступінь захисту конфіденційних даних, що циркулюють у 

використовуваних ІС, і які шляхи мінімізації ризиків витоку цих даних; 



5) яка надійність функціонування ІС, а також шляхи мінімізації ризиків 

виникнення різних збоїв апаратного й програмного характеру; 

6) наскільки існуючі ІС виправдують вкладені в них інвестиції; 

7) чи відповідає кваліфікація співробітників відділу технічної підтримки 

необхідним вимогам по супроводу ІС підприємства; 

8) які критерії ефективності функціонування ІС підприємства, по яких можна 

судити про можливість використання існуючого устаткування і ПЗ, або 

необхідності їхньої модернізації й заміни; 

9) чи потрібна негайна модернізація ІТ-інфраструктури або поступовий 

перехід до більше просунутих технологій. 

Використання стандарту COBIT для аудита ІС дозволяє зв'язати керування 

інформаційними технологіями з завданнями підприємства (рис. 1). У рамках цієї 

методології відбувається аналіз наступних ресурсів: 

1) трудові ресурси - керівництво, штатний і позаштатний персонал 

організації; розглядаються їх навички, розуміння завдань і продуктивність 

роботи; 

2) додатки - прикладне програмне забезпечення, що використовується в 

роботі організації; 

3) технології - операційні системи, бази даних, системи керування та інше; 

4) устаткування - апаратні засоби ІС організації, з урахуванням їх 

обслуговування; 

5) інформація - записи, документи, зовнішня й внутрішня, структурована й 

неструктурована, текстова й графічна, мультимедіа та ін. 

Аналіз здійснюється з використанням наступних критеріїв оцінки (рис. 2): 

1) ефективність - критерій, що визначає доречність і відповідність інформації 

завданням процесу; 

2) технічний рівень - критерій відповідності стандартам і інструкціям; 

3) безпека - захист інформації; 

4) цілісність - точність і закінченість інформації; 

5) придатність - доступність інформації необхідним-процесам у сьогоденні й 

майбутньому, а також захист необхідних і супутніх ресурсів. 



 
Рис. 1. Управління ІТ-процесами 

ІТ аудит включає декілька етапів: 

1. Розробка стратегії розвитку ІТ-інфраструктури. Метою цього етапу є 

визначення всіх робочих процесів, що впливають на діяльність компанії, і ступінь 

їхньої значимості. 

2. Аудит ІТ-відділу підприємства і його процесів. На цьому етапі проводять 

повний аудит ІТ- підрозділів компанії: 

 розробляється взаємозв'язок стратегії розвитку ІТ і стратегії відповідно 

до поточних і майбутніх вимог; 

 проводиться пріоритезація робочих-процесів; 

 оцінюється вартість і вплив ІТ на протікання робочого-процесу; 

 класифікація ІТ системи відповідно до відкритого стандарту COBIT; 

 з технічної точки зору проводиться перевірка апаратної частини ІТ-

відділу, комутаційної мережі. 

 
Рис. 2. Критерії проведення аудиту ІС з використанням стандарту COBIT 



3. Визначення технологічного розвитку. Відповідно до розробленої стратегії 

розвитку ІТ інфрастуктури разом з керівництвом підприємства розробляється план 

технологічного розвитку, у якому враховується пріоритезація процесів і їхня 

вартість. На даному етапі проекти розвитку ІТ-підрозділів розглядаються як 

інвестиційні проекти, націлені на підвищення ефективності ІТ і збільшення їх 

внеску в прибуток компанії. 

4. План організації безперервності процесу. На цьому етапі розробляється 

план організації безперервності. Даний план включає:  

 класифікацію типів аварійних ситуацій; 

 розрахунок наслідків збоїв і відмов в обслуговуванні комплексу. 

 «План поводження в надзвичайній ситуації»; 

 посадові інструкції у випадку виникнення надзвичайної ситуації; 

 набір рекомендацій з оптимізації роботи адміністраторів. 

При створенні плану організації безперервності процесу аналізується 

можливість забезпечення безперервності/відновлення апаратно-програмного 

комплексу (Business Continuity Plan / Business Recovery Plan, BCP/BRP), а також 

проводиться аналіз механізмів застосування резервного копіювання/архівування. 

Далі проектуються рішення по організації відмовостійкої роботи основних 

(критичних)-додатків. 

 

1.6 ІТ-менеджмент. Проблемні питання   

Сьогодні, в умовах постійного зростання ролі інформаційних технологій як 

основоположного фактору у процесі налагодження інформаційної взаємодії 

елементів суспільства, окрім вирішення завдань щодо перспективних напрямків та 

шляхів подальшої інформатизації доцільно приділяти увагу проблемам, пов’язаних 

із вирішенням зазначених завдань.  

 



Зазвичай виділяють дві основні групи проблем:   

внутрішні – ті які виникають в процесі впровадження інформаційних 

технологій та можуть бути вирішені власними силами суб’єкта впровадження; 

 зовнішні – проблеми, що постають незалежно від завдань та обсягів 

впровадження інформаційних технологій та вирішення яких не залежить від 

суб’єкта впровадження.  

  

1.6.1 Внутрішні проблеми  

 

Першою проблемою при вирішенні будь-яких завдань з інформатизації 

завжди постає питання створення розвиненої комп’ютерної мережі (робочі станції 

користувачів), базових інформаційних ресурсів та формування телекомунікаційної 

інфраструктури достатньої потужності. Необхідність створення такої 

інфраструктури постає з нагальної потреби сучасного працівника швидко 

отримувати точні дані, обробляючи великі обсяги інформації та застосовуючи 

складні алгоритми.  

Стовідсоткове обладнання усіх працівників високо працездатними робочими 

станціями (технічне оснащення) фактично є базовим завданням, вирішення якого 

впливає на якість, швидкість, а інколи взагалі можливість кожного працівника 

працювати із розвиненими потужними мережевими системами.  

Створення базових інформаційних ресурсів є досить комплексним 

завданням, проблематика якого полягає у фізичному відокремленні різнорідних 

ресурсів і баз даних (окремі сервери) та побудові запобіжних систем резервування 

і зберігання даних. Фактично створення базових інформаційних ресурсів зводиться 

до досить вартісного завдання правильної організації та оснащення дата центру.  

 

 



Проблема його правильної організації полягає у забезпеченні:   

 окремих серверів для зберігання бази даних кожної інформаційної 

системи;   

 не менше двох серверів доступу (основний та резервний) до кожної 

бази даних;   

 кількох загальних серверів для резервування даних;  створення 

операційних місць супервізорного керування серверною;   

 організації безперебійного доступу до кожного інформаційного 

ресурсу шляхом виділення основного та резервного 

телекомунікаційного каналу;   

 організації промислової системи охолодження та аварійної вентиляції;   

 організації автоматичних систем протипожежної охорони;   

 телекомунікаційної інфраструктури достатньої потужності.  

При вирішенні питань створення телекомунікаційної інфраструктури 

необхідно приділити увагу формуванню саме розгалуженої широкосмугової 

архітектури, яка окрім основних ліній доступу матиме й окремі резервні.  

Другою основною проблемою є впровадження комплексу заходів, 

направлених на створення єдиної системи інформаційної безпеки в установі.  

Система інформаційної безпеки є фактично комплексом нормативних, 

адміністративних та програмно-технічних заходів, що направлені на забезпечення 

конфіденційності, цілісності та достовірності даних, що збираються, обробляються 

та зберігаються установою.  

В першу чергу політика безпеки реалізується через створення необхідного 

набору нормативів установи, розроблених на основі діючої державної нормативно-

правової бази, якими вичерпно визначаються:   

 питання захисту інформації (комплекс апаратних та програмний 

заходів, що застосовуються);   



 єдиний порядок доступу (допуску), обробки та розповсюдження 

інформації з різним рівнем обмеження її доступності;   

 загальні правила та норми поведінки працівників по відношенню до 

інформації;  

 питання організації інтеграції інформаційних ресурсів та зовнішнього 

доступу до інформації, що зберігається в установі.   

 

До обов’язкових адміністративних заходів віднесено питання розподілу 

відповідальності за організацію та забезпечення захисту інформації, організації 

системи допусків до інформаційних ресурсів та дисциплінарної (адміністративної) 

відповідальності.  

Основними заходами є програмно-технічні заходи, оскільки вони повинні 

динамічно розвиватись в умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій 

і, як наслідок, розвиток програмно-технічних систем несанкціонованого зняття 

інформації.  

Наступною проблемою виступає проблематика кваліфікації персоналу, яка 

полягає у сприйнятті та швидкій адаптації усіх працівників до постійного 

оновлення інформаційних технологій, що використовуються.  

Висока професійність апарату формується двома шляхами: відповідним 

конкурсним відбором та постійним підвищенням кваліфікації шляхом проведення 

(замовлення) різноманітних тренінгів та навчань.  

Від ефективності подолання проблеми кваліфікації персоналу напряму 

залежить якісна складова усієї інформатизації будь-якої установи, оскільки без 

розуміння інформаційних технологій та практичного досвіду неможливо досягнути 

реального результату покращення ефективності будь-яких бізнеспроцесів.  

Особливо гостро сьогодні постає проблема внутрішньої інтеграції 

інформаційних ресурсів установи. Як правило, інформатизація будь-якого органу 

здійснюється по частинах, які неможливо назвати пов’язаними етапами, тобто 



програмне та технічне забезпечення закуповується не з урахуванням глобального 

завдання інформатизації, а з метою вирішення певної невеликої проблеми. Так, 

кожною установою сьогодні використовується як мінімум декілька систем: 

документообігу, бухгалтерського обліку, складського обліку, кадрового обліку 

тощо. 

Інформація, що зберігається у кожній системі лише на 50% є суто 

автономною, оскільки інші 50% інформації є дублюючою загально довідниковою 

частиною (штатний розклад, персонал, класифікатори тощо), яка змістовно 

повторюється у кожній системі та невиправдано використовується зайві ресурси.  

Крім того, наявне різнорідне програмне забезпечення, яке як правило, є 

закритим продуктом різних розробників, а тому не має механізмів прямого 

взаємозв’язку, як мінімум на рівні загальної довідникової інформації.  

Вирішення відповідної проблеми здійснюється за чотирма методиками:  

 переходом на програмне забезпечення з відкритим кодом, яке вільно 

адаптується до вимог установи, але при цьому майже не розвивається, 

а лише оновлюється новою версією, яку так само необхідно адаптувати 

спочатку; 

 глобальне оновлення програмного забезпечення з точки зору закупівлі 

на замовлення сумісних інформаційних систем, які б використовували 

єдину інформаційно-довідникову базу або взагалі були створені на 

єдиній платформі, а відокремлювали лише свої специфічні дані – даний 

захід є найдоцільнішим та найкращим, але, разом з тим, досить 

коштовним;   

 побудова розгалуженої системи програмних перехідників, які 

автоматизують лише роботу із загальною довідниковою частиною 

шляхом автоматичного оновлення відповідних довідників різних 

систем за оновленням відповідного довідника однієї системи – 

відповідний підхід вважається найоптимальнішим, оскільки потребує 

мінімум затрат та часу, але не може стовідсотково вберегти від 



порушення цілісності даних розподілених довідників;  побудова 

єдиних класифікаторів – дана пропозиція оптимізує і уніфікує загальну 

роботу, при цьому потребує невиправдано високих трудозатрат, хоча 

застосування відповідного заходу у комплексі із одним з 

вищенаведених вносить високу раціональну складову у вирішення 

відповідної проблеми.  

 

Формування "Єдиного вікна", є фактично під проблемою інтеграції 

програмного забезпечення, оскільки полягає у формуванні доступу до всіх 

інформаційних систем та ресурсів установи через єдиний "вхід", який, як правило, 

організується через веб-ресурс.  

Реалізація відповідного підходу, з одного боку є випереджаючим кроком до 

глобальної інформатизації установи через створення квазієдиної інформаційної 

системи для роботи працівника, як з робочого місця так і з будь - якої віддаленої 

точки світу де є ПК із доступом до Інтернет, а з іншого боку є надскладним 

завданням, що вимагає значних фінансових затрат та суттєвого підвищення 

середнього рівня освіченості працівників у сфері інформаційних технологій.  

Проблема інтеграції підвідомчих організацій та підприємств.  

Повнофункціональна інформатизація загалом відсутня у всіх територіальних 

органах. Крім того постає проблема організації швидкого доступу усіх працівників 

територіальних органів до інформаційних ресурсів установи через відкриті 

телекомунікаційні канали. Рішення відповідної проблеми полягає у забезпеченні 

кожного органу доступом до Інтернет через потужні широкополосні лінії зв’язку.  

Ще одна проблема полягає у інтеграції окремо накопичених даних кожного 

підвідомчого органу до єдиної інтегрованої системи відповідної установи.  

Рішення відповідного завдання, в першу чергу, потребує розробки єдиних 

регламентів обміну даними, ведення довідників та взаємодії інформаційних систем 

усіх рівнів.  



  1.6.2 Зовнішні проблеми  

 

Недостатність існуючої нормативно-правової бази.  

Чинна державна нормативна база не повністю врегульовує усі аспекти 

випереджаючого розвитку інформатизації, в першу чергу це стосується тих сфер, 

де традиційний підхід до вирішення певних проблем входить у суперечність із 

вимогами, що диктує зміст раціонального впровадження інформаційних 

технологій.  

На даному етапі окремого правового врегулювання потребують:   

 встановлення гарантій цілісності, достовірності та вчасності 

інформування громадськості через інформаційні системи;   

 визначення єдиного підходу до організації, ведення та використання 

інформаційних ресурсів;   

 питання захисту та правомірності інформації у відкритих системах, 

тощо.  

Крім того, для забезпечення завдань глобалізації інформаційних процесів 

необхідно розробити єдині загальнодержавні регламенти інформаційного обміну 

між органами влади. Вирішення відповідної проблеми є можливим лише на 

державному рівні (прийняття Верховною Радою України відповідних законодавчих 

та Кабінетом Міністрів України відповідних нормативних актів).  

 

Відсутність загальної уніфікації рішень.  

При вирішенні глобальних завдань інформатизації однією з найвпливовіших 

проблем є відсутність єдиної концепції розвитку та єдиного підходу до вирішення 

типових задач, оскільки усі установи суттєво відрізняються одне від одного:   



по-перше, усі органи відрізняються персональним складом, специфікою 

діяльності, обсягами фінансування та усталеністю певних традицій у організації 

робочого процесу;  

 по-друге, відношення та розуміння керівним складом проблем 

інформатизації та їх пріоритетності.  

 

Проблема капсуляції інформації.  

На сьогодні великий обсяг інформації, що збирається органами влади на усіх 

рівнях має висхідний характер, тобто збираючись на певному рівні вона 

обов’язково доводиться до відома органів вищого рівня. Таким чином одна й та 

сама інформація може капсулюватись у органах різного рівня, що є глобальною 

проблемою нераціональної побудови систем зберігання інформації та 

інформаційного обміну.  

З іншого боку має місце відокремленість галузевих інформаційних потоків, 

наприклад інформація, що належить до певної галузі є частково чи повністю 

недоступною для органів, що відносяться до інших галузей чи сфер управління.  

Відповідна проблема має вирішуватись лише на державному рівні, при 

побудові глобальної інформаційної системи, у якій кожна установа займатиме своє 

чітко визначене інформаційне місце.  

Створення загальнодержавної інформаційної системи.  

Відповідну систему умовно можливо розподілити на декілька проблем:   

створення та розвиток єдиної оптоволоконної телекомунікаційної системи, 

що об’єднує органи державної влади –кожне робоче місце;   

створення безстрокового загальнодержавного архіву (загальнодержавного 

інформаційного ресурсу) для збереження систематизованих фондів даних органів 

державної влади;   



створення єдиного веб-порталу усіх органів державної влади із доступом до 

загальнодержавного інформаційного ресурсу.  

 

 

Екстенсивність розвитку вітчизняного ринку інформаційних технологій.   

На сьогодні, ринок доступних інформаційних технологій в Україні не завжди 

пропонує передові рішення у сфері інформатизації, надаючи перевагу вже 

застарілим технологіям. Єдині технології, що більш менш відповідають сучасному 

рівню це персональні комп’ютери.  

Таким чином, розраховувати можливості подальшого глобального розвитку 

інформатизації можливо лише з урахуванням термінів затримки входження 

відповідних технологій в Україну.       

 

Недостатність фінансування.  

Органи державної влади є суто бюджетними установами, фінансування яких, 

як правило, є обмеженим прямими видатками з державного бюджету та певними 

державними цільовими програмами.  

Розвиток інформаційних технологій вимагає постійних та суттєвих витрат на 

їх закупівлю, оновлення та супровід. 

 

 

 

 

 

 



2 РОЗГОТАННЯ ВІДМОВОСТІІЙКОГО КЛАСТЕРУ  

КОРПОРАТИВНОГО РЕСУРСООБМІНУ 

 

2.1 Розробка структурної схеми мережі 

Важливе значення при створенні критичної ІТ-інфраструктури має 

правильній вибір правильних рішень на всіх стадіях життєвого циклу, а особливо, 

на перших його етапах.  

Тому, всеосяжне дослідження проблеми побудови критичної ІТ-

інфраструктури можливе тільки при використанні наступних аспектів системного 

підходу: 

 − функціонального, що дозволяє визначити функції підсистем, елементів та 

критичної ІТ-інфраструктури в цілому, а також встановити функціональні 

залежності між ними;  

− елементного, що дозволяє визначити ключові елементи, що надають 

критичній ІТ інфраструктурі її особливості, і таким чином, через аналіз перейти до 

синтезу цілісності критичної ІТ-інфраструктури;  

− структурного, що дозволяє встановити взаємозв’язки між елементами та 

структуру в цілому, їх цілі, і таким чином, визначитись щодо використання 

технічних рішень;  

− інтегративного, що дозволяє визначити механізми та фактори, які 

впливають на розвиток та функціонування критичної ІТ інфраструктури;  

− комунікаційного, що дозволяє визначити місце критичної ІТ-

інфраструктури в оточуючому середовищі та зовнішні фактори, які можуть на неї 

впливати;  

− історичного, що дозволяє зберігати та використовувати набуту інформацію 

для подальшого розвитку критичної ІТ інфраструктури. 

 



Враховуючи викладені аспекти та стадії життєвого циклу критичної ІТ-

інфраструктури пропонується особливо звернути увагу на наступні питання при 

створенні критичної ІТ інфраструктури:  

− формування образу критичної ІТ інфраструктури;  

− визначення цілей, побудову дерева цілей та вибір шляхів їх досягнення, 

формування вимог та критерію оптимальності критичної ІТ-інфраструктури;  

− оцінку альтернативних варіантів побудови критичної ІТ-інфраструктури.  

Образ критичної ІТ-інфраструктури формується з врахуванням прогнозу її 

розвитку та наробіток, які були напрацьовані на етапі життєвого циклу 

«Планування» та «Проектування». При цьому попередньо визначаються структура 

критичної ІТ-інфраструктури (тобто, перелік її наявних та можливих складових, 

можливі конструктивні рішення і таке інше.), умови експлуатації (перелік 

характеристик, що визначають умови використання; фактори зовнішнього 

середовища, що впливають на функціонування і т.п  

 Розкладу майбутню систему на такі базові складові: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБКА МЕРЕЖІ 

 

Розробка структурної схеми мережі 

Розробка мережі починається з розробки структурної схеми. Розкладу майбутню 

систему на такі базові складові та розберемо їх детальніше в наступному пункті: 

Контроль системи освітлення, яка складається з двох основних під складових 

контролю природного та штучного освітлення 

Керування електроенергією 

Клімат-контроль 

контроль водопостачання 

Wi-Fi мережа 

Керування базами даних університету, куди входить документообіг, звітність по 

студентам тощо. 

Пожежна безпека 



Сервер для обробки всіх даних 

Елемент управління мережею 

 

Рис.2.1 Структурна схема системи 

 

База університету 

Апаратне забезпечення для забезпечення роботи бази даних університету можна 

сумістити з web-сервером для мережі розумного університету. Є два варіанти 

реалізації — використання хмарного середовища та локального серверу. Кожен з 

варіантів має свої переваги та недоліки. Основний недолік хмарного середовища — 

залежність від інтернету, а враховуючи побудову власної мережі та необхідність 

постійного збору інформації з датчиків віддаю перевагу фізичному серверу. 

Враховуючи розміри повноцінної системи, то сервер необхідно забезпечити 

відповідною потужністю. 

На роботу серверу найбільше впливають наступні параметри: 

 Тип, продуктивність процесорів; 

 Продуктивність дискової пам'яті; 

 Обсяг, тип пам'яті. 

 Вибір центрального процесору 

 Центральний процесор - це своєрідне серце комп'ютерної системи, потрібен 

для виконання математичних операцій. Основні параметри процесорної 

системи (саме системи, адже процесорів найчастіше кілька): 

 Кількість процесорів; 



 Частота процесорів; 

 Об'єм вбудованої кеш-пам'яті. 

Завдяки всесвітньо відомої компанії Intel частота процесора (кількість операцій, які 

за секунду здатний виконати процесор) довгий час була єдиним показником 

продуктивності. Частково в цьому є сенс, адже «повільний» процесор дійсно може 

не встигнути обробити всі дані, що надходять і тим самим звести продуктивність 

всієї системи до нуля. Якщо не брати до уваги інші фактори, то математика проста 

- чим вище частота процесора, тим вища продуктивність всієї системи. 

Кеш-пам'ять - це, зрозуміло, один з найбільш значущих параметрів при роботі з 

базами даних. Кеш-пам'ять - це пам'ять, вбудована в процесор і служить для 

маскування звернень до оперативної пам'яті. Процесор в будь-якому випадку 

набагато швидше оперативної пам'яті в десятки разів. При недостатньому обсязі 

кешу процесор починає пропускати такти до тих пір, поки дані з оперативної 

пам'яті не довантажити. 

Це не є проблемою, наприклад, при передачі великих обсягів даних, таких як відео-

контент, адже при цьому дані не проходять безпосередньо через процесор. Кеш 

важливий в першу чергу для роботи з щільними масивами даних, наприклад з 

базами даних. Це пояснюється тим, що при роботі з базами даних відбувається 

майже випадкове звернення до різних точок на жорстких дисках, а при великому 

обсязі даних, час, який витрачається на пошук, стає надмірно тривалим. 

Щоб скоротити час виконання цього процесу нещодавно використана інформація 

переміщується в процесорний кеш через оперативну пам'ять. Як правило, бази 

даних доступні чималій кількості людей і чим більше кеш, тим більше користувачів 

зможуть отримувати дані одночасно. 

Далі звернемося до ситуації на сьогоднішньому ринку процесорів для «легких», 

«середніх» серверів. Ринок поділений між двома лідерами Intel і AMD з їх 

лінійками, Opteron, Itanium, Xeon. Для того, щоб з'ясувати в чому відмінність між 

ними, нам необхідно докладніше розглянути їх характеристики. 

Вибір оперативної пам'яті для сервера 

Зрозуміло, ніхто не скаржиться на занадто велику кількість оперативної пам'яті на 

сервері і в робочій станції. Однак пам'ять для серверів, на відміну від пам'яті на 

робочих станціях коштує набагато дорожче і до того ж має більш суттєве значення 

в плані продуктивності. 

Якщо говорити про обсяг пам'яті, то тут все індивідуально для кожної системи і 

висунутих вимог. Практика показала, що для сервера баз даних в середньому 

повинно вистачити 256 Мб на вимоги операційної системи, по 64 Мб на кожного 

працюючого з базою даних і не менше половини від обсягу Вашої бази даних. 

Приклад. Для відділу з базою даних в 5 Гб і складається з 20 працівників необхідна 

установка сервера, пам'ять якого перевищує 4 Гб пам'яті. Розраховуємо цей 

показник наступним чином: 256 Мб (операційної система) + 1280 Мб (20 

користувачів * 64 Мб) + 2,5 Гб (половина обсягу бази даних) = 4035 Мб ~ 4 Гб. 



Зараз в асортименті модулі пам'яті наступних обсягів: 256, 512, 1024, 2048, 4096 

Мб, однак пам'ятайте, що для нормальної роботи Вашого обладнання необхідне 

нарощування пам'яті шляхом подвоєння наявного обсягу. 

На сьогоднішній день існує 2 основні стандарти пам'яті, а саме DDR1 і DDR2. 

Відмінність між ними в швидкості передачі інформації. Для DDR1 - 266, 333, 400 

МГц, а для DDR2 - це 533, 667, 800 МГц. Арифметика тут проста - чим вище 

частота, тим вище продуктивність. Однак враховуйте, що ці стандарти не сумісні 

між собою і, збираючи сервер, орієнтований на зростання в майбутньому, 

вибирайте платформу, яка підтримує DDR2. 

Наступний суттєвий момент, що вимагає особливої уваги при купівлі пам'яті - 

наявність функції ECC (Error Correcting Code). Ця функція оснащує пам'ять 

здатністю автоматично виправляти помилки, що виникають під час роботи. До того 

ж помилки при роботі пам'яті надають негативний ефект на рівень продуктивності 

і навіть можуть призвести до втрати важливої інформації. ECC пам'ять трохи 

повільніше, ніж звичайна (~ 5%) і коштує вона набагато дорожче, проте є 

обов'язковий компонент будь-якої системи, яка орієнтована на максимальну 

надійність 

Вибір дискової системи знову ж таки залежить від завдань сервера. Вважається, що 

важливіше для сервера - велика швидкість пошуку даних, можливість за короткий 

час обробити велику кількість одночасних запитів або обсяг носіїв і вартість. 

Наявні на ринку жорсткі диски відрізняються один від одного швидкістю 

обертання шпинделя, об'ємом і інтерфейсом підключення (SAS, Fibre Channel, 

SATA1-2, SCSI). 

Вибір інтерфейсу. Для зменшення часу, що витрачається на пошук необхідних 

даних, бажана установка дисків з SCSI-інтерфейсом. Вартість цих дисків досить 

висока, але саме вони мають найнижчий час пошуку інформації за рахунок високої 

швидкості обертання шпинделя 10-15 тис. обертів в хвилину. Обсяг SCSI-дисків 

менше 300 Гб, швидкість - 320 Мб / сек (Ultra320 SCSI). Все це визначає їх, як 

оптимальне рішення для систем, що працюють з великими базами даних і 

займаються непростими розрахунками. 

SATA-диски мають невеликою швидкістю доступу, але їх обсяг доходить до 500 

Гб, а вартість, навпаки, істотно нижче, ніж SCSI. Швидкість шпинделя досягає 7200 

оборотів. Ці диски ідеально підходять для зберігання даних, які запитуються не 

настільки часто (FTP-сервери, сервери загального доступу в Internet). 

Розвитком ідеї SCSI можна вважати Fibre Channel. Використання цього протоколу 

дозволяє передавати дані по оптичному каналу. Даний інтерфейс відрізняється 

найвищою швидкістю, але для його застосування потрібна спеціальна і дуже дорога 

інфраструктура. Оптимально застосовувати диски з даними інтерфейсом в 

системах, спрямованих на максимальну швидкодію. 

Тепер коротко про новий інтерфейс, направленому як на підвищення 

продуктивності дисків, так і на уніфікацію систем зберігання. Йдеться про 



інтерфейс SAS (Serial Attached SCSI), швидкість передачі даних якого досягає 3 Гб 

/ сек. Цей інтерфейс дозволяє послідовно підключати до 16 256 пристроїв. 

Найбільш інноваційна риса SAS – це повна сумісність з економічним інтерфейсом 

SATA. Це дозволяє розміщувати в одному корпусі економічні SATA-диски 

одночасно з високопродуктивними SAS. Більш того SAS-інтерфейс забезпечує 

підключення стандартних 3.5 'дисків, рівно як і 2,5' дисків, що робить його 

оптимальним для застосування в компактних листових серверах (blade). 

Незалежно від обраного інтерфейсу бажано вибирати накопичувачі з найбільшою 

можливою швидкістю обертання шпинделя. 

Ступінь надійності зберігання інформації можна збільшити за рахунок створення 

RAID (англ. Redundant Array of Independent Disks) — технологія віртуалізації 

даних, яка об'єднує кілька дисків в логічний елемент для надійності збереження 

інформації та підвищення продуктивності накопичувачів. 

Дисковий масив — це набір дискових пристроїв, які працюють разом, щоб 

підвищити швидкість і/або надійність системи вводу/виводу. Цим набором 

пристроїв керує особливий RAID-контролер (контролер масиву), який забезпечує 

функції розміщення даних масивом; а для решти усієї системи дозволяє 

представляти увесь масив, як один логічний пристрій вводу/виводу. За рахунок 

паралельного виконання операцій читання та запису на кількох дисках, масив 

забезпечує підвищену швидкість обміну порівняно з одним великим диском. 

Багато плат мають вбудовані контролери RAID, але вони можуть підвести. Бажано 

використовувати тільки зовнішні RAID-контролери для створення дійсно 

відмовостійкої схеми. RAID ставити обов'язково, тому що ймовірність виходу з 

ладу дисків в роботі с базами даних дуже висока, а час простоїв повинен 

наближатися до нуля. 

RAID 10 - віддзеркалювати масив, дані в якому записуються послідовно на кілька 

дисків, як в RAID 0. Ця архітектура являє собою масив типу RAID 0, сегментами 

якого замість окремих дисків є масиви RAID 1. Відповідно, масив цього рівня 

повинен містити як мінімум 4 диска (і завжди парна кількість). RAID 10 об'єднує в 

собі високу відмовостійкість і продуктивність. 

Твердження, що RAID 10 є самим надійним варіантом для зберігання даних цілком 

обгрунтовано тим, що весь масив RAID 10 буде виведений з ладу тільки після 

виходу з ладу всіх накопичувачів в одному і тому ж масиві RAID 1. При одному 

вийшов з ладу накопичувачі, шанс виходу з ладу другого в одному і тому ж масиві 

дорівнює 1/3 * 100 = 33%. 

Масиви також можуть забезпечувати надійне зберігання даних, для того, щоб дані 

не були втрачені у разі виходу з ладу одного з дисків. Залежно від рівня RAID, 

проводиться або дублювання або рівномірний розподіл даних на дисках. 

Для забезпечення безперебійності роботи рекомендується застосовувати сервер, в 

якому передбачена можливість встановити резервного блоку живлення, бажано 



щоб сервер підтримував «гарячу» заміну дисків. Все вищевикладене дозволить 

замінювати відмовили компоненти без зупинки системи. 

 

 

Розробка та підбір програмної складової системи 

Сенсори наведених раніше пристроїв будуть збирати всю необхідну інформацію та 

передавати її на сервер до бази даних. Серверна частина реалізована з 

використанням мови програмування php та системи керуванням базою даних 

MySQL, яка буде детальніше розглянута в розділі «Рекомендації щодо побудови 

сенсорної мережі». Взаємодія самих плат Arduino з сервером буде відбуватись за 

допомогою запиту по протоколу HTTP до серверу через метод GET. 

HTTP — це протокол, що використовується для передачі даних через Інтернет. 

Являється частиною пакета інтернет-протоколу і визначає команди та служби, що 

використовуються для передачі даних веб-сторінки. HTTP використовує модель 

сервер-клієнт. Клієнт може бути домашнім комп'ютером, ноутбуком або мобільним 

пристроєм. HTTP-сервер, як правило, є веб-хостом з програмним забезпеченням 

веб-сервера, таким як Apache або IIS. Коли користувач отримує доступ до веб-

сайту, браузер надсилає запит на відповідний веб-сервер і відповідає HTTP коду 

стану.  

Для реалізації роботи кожної з систем плати Arduino будуть відповідно 

запрограмовані. Програмування цих плат відбувається відповідною мовою 

Arduino, синтаксис якої заснований на С/С++. Ця мова програмування проста в 

засвоєнні та на даний момент Arduino — це один з найзручніших способів 

програмування пристроїв на мікроконтролерах. Саме програмування відбувається 

в середовищі Arduino IDE, написаному з використанням мови С++ з невеликими 

модифікаціями. Середовище IDE підтримується такими операційними системами, 

як Windows, MacOs і Linux. 

Кожна з програм прошивки має відповідну структуру, яка починається з 

підключення відповідних бібліотек, необхідних для роботи сенсорів, налаштування 

плати в функції setup (), де прописуються всі підключені сенсори, та функції які 

відповідають за роботу всієї плати. Зазвичай ці функції розміщуються в функції 

void loop(), яка циклічно повторює дії, прописані в тілі програми.  

Розглянемо декілька типових функцій, які будуть використовуватись в нашій 

системі. Розпочнемо з початкової функції для кожної з плат Arduino, а саме з одного 

з записів функції setup () для реалізації зовнішнього освітлення.  



ВИСНОВКИ 

 

В роботі було проведенно аналіз технологій із застосування інтернет речей, 

створення мереж та системи «Розумний будинок» та «Розумний університет». 

Новізною роботи є розроблена методика побудови сенсорної мережі з дотриманням 

умов електромагнітної сумісності системи «Розумний дім». 

Також була запропонована реалізація сенсорної мережі для забезпечення потреб 

системи «Розумний університет». Ця система є прикладом реалізації розробленої 

методики. Розроблена система надає змогу використовувати всі необхідні 

можливості такого типу мереж: 

використання таких ресурсів як вода та електроенергія; 

автоматизація певних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

автоматизація заданих щоденних дій та інших інформаційних процесів. 

Таким чином можно стверджувати, що завдання яке поставленно для вирішення 

виконано в повному обзсязі. 
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