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РЕФЕРАТ 

Текстова частина магістерської роботи:  

Об’єкт дослідження - процес впровадження віртуалізації для серверних 

станцій. 

Предмет дослідження – серверні станції. 

Мета роботи - провести необхідні дослідження, що дозволяють 

організувати віртуалізацію серверних станцій, для автоматизації їх роботи. 

Метод дослідження – методи аналітичного та імітаційного моделювання. 

 

У роботі проведено впроваждення системи віртуалізації серверних станцій. 

Для досягнення даної мети використовуються програмні засоби віртуалізації. В 

ході розробки проекту по віртуалізації серверних станцій була проаналізована 

загальна інформаційна структура, описана модель загроз, проведений аналіз 

переваг і недоліків віртуальних платформ. На підставі проведеного аналізу було 

розроблено проект віртуалізації серверних станцій для деякої автоматизації 

процесів. 

 

Галузь використання – підприємства України з наявністю серверних 

станцій. 

 

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ, МЕРЕЖА, СЕРВЕР, СТАНЦІЯ, ЦЕНТР ОБРОБКИ  

ДАННИХ, ДОСТУП, АВТОМАТИЗАЦІЯ, VMVARE, ESXi, vCenter, 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.  
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ВСТУП 

В наш час складно уявити роботу будь-якого підприємства без 

використання інформаційних систем. 

Центр обробки даних є ядром інформаційної інфраструктури, і надає 

можливість ефективної роботи мережевих сервісів в мережі підприємства, а також 

взаємодіє між внутрішньою мережею і зовнішніми інформаційними ресурсами. 

Використання структури ЦОД - найбільш грамотний спосіб побудови 

інформаційних систем, він забезпечує централізацію апаратних, програмних і 

керуючих ресурсів. 

У порівнянні з децентралізованою ІС, центр обробки даних дозволяє 

знизити ризики втрати даних в результаті аварій або помилок персоналу. При 

цьому значно полегшується необхідність забезпечення заходів щодо 

інформаційного та фізичного захисту даних. 

Дані якості ЦОД роблять вкрай актуальним впровадження подібної системи 

в інформаційну інфраструктуру підприємства. 

Однак, незважаючи на зростаючі зусилля в області інформаційно-

комп'ютерної безпеки, вразливість сучасних комп'ютерних мереж не 

зменшується. Основними причинами тут є: 

 відсутність або недостатня ефективність функцій захисту в 

використовуваних технологіях обробки даних і протоколах інформаційного 

обміну; 

 наявність помилок в програмному забезпеченні; 

 складність управління сучасними програмними системами. 

Технології та протоколи, покладені в основу функціонування сучасних 

комп'ютерних мереж, з точки зору безпеки мають масу недоліків. З одного боку, 

це пов'язано з тим, що багато хто з комп'ютерних технологій і протоколів 

з'явилися досить давно - в той час, коли інформаційно-комп'ютерна безпека не 

була пріоритетним напрямком. З іншого боку, в даний час з'являються нові 
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комп'ютерні технології, що підвищують ефективність, але знижують безпеку 

використання і обробку даних. Найчастіше в зв'язку з конкуренцією нові версії 

програмних продуктів випускаються у продаж з недоробками і помилками, які 

надають комп'ютерним системам різні вразливості. 

В умовах, що склалися неможливо досягти необхідного рівня інформаційно-

комп'ютерної безпеки без знання сучасних технологій, стандартів, протоколів і 

засобів захисту інформації, що використовуються в комп'ютерних мережах. Крім 

цього, потрібно враховувати безліч і інших чинників, таких, як види можливих 

загроз безпеки інформації, цілі, переслідувані зловмисниками, ефективність і 

доцільність застосування тих чи інших заходів захисту і т. д. Іншими словами, для 

дійсно ефективного захисту необхідно застосовувати комплексний підхід. 
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1 АНАЛІЗ СЕРВЕРНИХ СТАНЦІЙ ПЕРЕД ВПРОВАДЖЕННЯМ 

ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ 

1.1 Опис існуючих систем 

Більшість серверних станцій без впровадження системи віртуалізації мають 

декілька серверів з встановленою операційною системою Windows Server. Кожен 

з серверів виконує покладені на нього функції (розробка, тестування, були 

встановлені різні сервіси та ін.). Всі вони об'єднані в одну локальну мережу за 

допомогою комутатора. До кожного  приєднані жорсткі диски (HDD), які є 

локальними сховищами даних. Адміністрування такої системи займає велику 

кількість зусиль і часу у ІТ-персоналу. 

Загалом такі серверні станції містять низку вразливостей: 

 Локальна обчислювальна мережа; 

 Застаріле обладнання (часті відмови деяких вузлів); 

 Низька ефективність розподілу ресурсів (занадто велике, або занадто 

маленьке навантаження); 

 Складність в адмініструванні. 

 

Рис. 1.1 Схема серверних станцій без впровадження віртуалізації 

1.2 Модель порушника інформаційної безпеки 
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Розробка програмного забезпечення пов'язана з можливими викраденнями 

до конкуруючих організацій або осіб, які бажають незаконно використовувати 

ваші дані. Назвемо їх порушники інформаційної безпеки. 

Порушник - це особа, яка помилково, по незнанню або свідомо зробили 

спробу виконання заборонених операцій і використовує для цього різні 

можливості, методи і засоби. Рівні технічного забезпечення порушника і його 

знань про фізичні принципи роботи систем охорони, встановлених на об'єкті, 

визначають його можливості і час, необхідний йому на подолання засобів захисту 

інформації. 

Порушників комп'ютерної безпеки, що діють цілеспрямовано, часто 

називають "хакерами". 

Порушників безпеки можна класифікувати наступним чином: 

1. Недосвідчені користувачі. До них відносяться співробітники 

підприємства, а також інших організацій, які зареєстровані як користувачі 

інформаційної системи. Недосвідчені користувачі можуть створювати загрозу 

інформаційній безпеці у вигляді спроб виконання заборонених операцій, 

перевищення повноважень та прав і т.д., а також ненавмисним внесенням або 

запуском шкідливих програм. Їхні дії не несуть злого умислу, а є наслідком 

некомпетентності, або неуважності. При реалізації загроз вони використовують 

тільки штатні програмні і апаратні засоби. 

2. Любителі. Це співробітники підприємства і інших організацій, які 

зареєстровані як користувачі інформаційної системи, цілеспрямовано 

намагаються подолати систему захисту з метою самоствердження або з інтересу, а 

не з корисливих мотивів. Такі порушники можуть намагатися використовувати 

різні недоліки системи захисту, всілякі методи перевищення прав і повноважень 

(наприклад, облікові дані інших користувачів), штатні програмно-апаратні засоби, 

а також різні нештатні технічні засоби. 

3. Зовнішні зловмисники. Сторонні по відношенню до підприємства особи 

(можливо, представники конкуруючих організацій), що діють цілеспрямовано з 

корисливих інтересів, або з цікавості, помсти чи інших мотивів. Можуть 
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використовувати різні способи порушення безпеки інформаційних систем, методи 

і засоби руйнування систем захисту, характерних для мереж загального 

користування, включаючи віддалене впровадження програмних додатків. 

4. Внутрішні зловмисники. Співробітники підприємства та інших 

організацій, які зареєстровані як користувачі ІС, що діють цілеспрямовано з 

корисливих інтересів, найчастіше в змові з сторонніми особами. Вони можуть 

використовувати весь можливий арсенал методів руйнування систем захисту (як 

програмні, так і апаратні засоби), збір внутрішніх даних організації, 

впровадження програмних і апаратних додатків, а також комбінувати внутрішній і 

зовнішній вплив на ІС. 

До внутрішніх порушників можуть відноситись наступні категорії осіб: 

 співробітники підприємства; 

 співробітники підприємства, які не мають допуску до роботи з ІС; 

 обслуговуючий персонал ІС; 

 технічний персонал, що обслуговує будівлі (прибиральниці, електрики, 

сантехніки та інші службовці, які мають доступ до будівлі та приміщення, де 

розташована ІС); 

 службовці підрозділи технічного захисту інформації; 

 керівники різних рівнів. 

До зовнішніх порушників можуть відноситись наступні категорії осіб: 

 звільнені співробітники організації; 

 представники організацій, що взаємодіють з підприємством з різних 

питань, у тому числі клієнти, конкуренти, постачальники техніки і програмного 

забезпечення, а також відвідувачі; 

 члени злочинних організацій; 

 співробітники спецслужб; 

 особи, що випадково або навмисно проникли в локальну мережу 

підприємства ззовні. 
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Найбільш широкі можливості для порушення інформаційної безпеки є у 

співробітників підприємства, внаслідок наявності у них прав доступу до певних 

ресурсів локальної мережі і знання засобів захисту. Особливо небезпечною ця 

категорія порушників є в разі взаємодії зі злочинними організаціями або 

спецслужбами. 

Звільнені службовці можуть використовувати отримані за час роботи в цій 

організації відомості та знання, крім того, іноді вони можуть деякий час зберігати 

свої старі повноваження через неоперативну роботу обслуговуючого персоналу 

ІС. 

Найбільш агресивним джерелом загроз є кримінальні структури, що часто 

використовують прямо протизаконні методи впливу на організацію та її 

співробітників. 

Професійні «хакери» є найбільш технічно обізнаною категорією 

порушників. Вони можуть знати всі слабкі місця програмних і апаратних засобів, 

що використовуються в інформаційній системі. При взаємодії з співробітниками 

підприємства (як діючими, так і звільненими) становлять найбільшу небезпеку. 

Обслуговуючі організації, що займаються постачанням та ремонтом 

обладнання, несуть небезпеку, так як іноді мають безпосередній доступ до 

ресурсів інформаційної системи. 

1.2.1 Аналіз загроз безпеки в апаратному і віртуальному середовищі 

Стандартні поняття ІТ (сервер, кабель, мережевий комутатор  і так далі) з 

області фізичних об'єктів переходять в віртуальні. У середовищі віртуалізації 

вони починають представляти собою елементи налаштування програмного коду 

віртуального середовища (гіпервізора). 

Змінюється і сама форма загроз. З одного боку у віртуальному середовищі 

зникають загрози «реального» світу (наприклад, розрив кабелю, вихід з ладу 

плати конкретного сервера і так далі), але виникають інші (наприклад, некоректна 

програмна настройка логічних зв'язків між об'єктами віртуального середовища, 

можливість крадіжки, знищення віртуального середовища цілком завдяки тому, 
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що віртуальні машини представляють собою файли, які можна скопіювати на 

знімний носій або видалити). 

Структура  загрози безпеки у віртуальному середовищі відповідно до її 

архітектурного рівня виглядає так: 

 Апаратна платформа, на якій розгортається віртуальне середовище; 

 Системне ПЗ віртуалізації (гіпервізор), яке виконує функції управління 

апаратними ресурсами і ресурсами віртуальних машин; 

 Система управління віртуальним середовищем (серверні і клієнтські 

програмні компоненти, що дозволяють локально або дистанційно керувати 

налаштуваннями гіпервізору і віртуальної машини); 

 Віртуальні машини, що включають в свій склад системне і прикладне 

програмне забезпечення; 

 Мережа зберігання даних (що включає комутаційне обладнання і систему 

зберігання) з розміщеними копіями віртуальних машин і їх даними. 

При аналізі загроз важливо враховувати специфіку обробки персональних 

даних у віртуальному середовищі: 

 Вони обробляються в рамках віртуальних машин. В рамках одного 

сервера може існувати безліч віртуальних серверів, на кожному з яких можуть 

оброблятися персональні дані різних категорій, а самі сервери можуть входити в 

різні інформаційні системи персональних даних. При цьому «образ» сервера може 

перебувати в окремому сховищі даних. 

 Передаються між віртуальними машинами всередині віртуального 

середовища. Оскільки віртуальна машина - це файл, що зберігається в сховищі 

даних, то передача персональних даних між віртуальними машинами передбачає, 

що персональні дані виходять з однієї області сховища даних, проходять мережеві 

комутатори, потрапляють на сервер з розгорнутим віртуальним середовищем, а 

потім у зворотньому порядку повертається в сховище, але вже для іншої 

віртуальної машини. 
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 Передаються між віртуальним середовищем і зовнішніми середовищами 

(як реальними, так і віртуальними). Особливість в тому, що з мережевого 

інтерфейсу одного фізичного сервера можуть «виходити» дані, що відносяться до 

різних віртуальних серверів або інформаційних систем і, відповідно, виникає 

питання інтеграції механізмів захисту віртуального середовища і зовнішніх 

фізичних компонентів. 

 

1.3 Постановка задачі 

Метою розробки системи віртуалізації серверних станцій є більш ефективне 

і економічне витрачання ресурсів підприємства, автоматизація процесів. 

Загальні вимоги до центру обробки даних: 

 ЦОД повинен надавати можливость ефективної взаємодії мережевих 

сервісів. 

 ЦОД повинен надати можливість гнучкого масштабування інформаційної 

системи. 

 Повинна бути реалізована відмовостійкість на рівні виходу з ладу будь-

якого комутаційного вузла або каналу зв'язку ЦОД (виключаючи призначений для 

користувача сегмент). 

 Повинна бути реалізована відмовостійкість на рівні виходу з ладу одного 

накопичувача даних в будь-якому вузлі. 

 ЦОД повинен мати надійну систему резервного копіювання 

інформаційних баз. 

 При використанні системи резервного копіювання ризики фатального 

результату повинні бути мінімізовані. 

Вимоги до мережевого середовища центру обробки даних: 

 Повинна бути можливість подальшого розширення інформаційної 

системи. 
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 Потрібно збільшити ступінь ефективного використання мережевого 

обладнання. 

 У серверному сегменті крім самих серверів дозволяється перебувати 

тільки комп'ютерам операторів та обслуговуючого персоналу інформаційної 

інфраструктури. 

Центр обробки даних повинен забезпечувати можливість роботи наступних 

мережевих сервісів: 

 HTTP-сервер для доступу до сайту компанії. 

 Забезпечити контрольовану ізоляцію внутрішньої мережі підприємства 

від зовнішньої мережі (інтернет). 

 Потрібно розподіл сервісів, що зменшує кількість простоїв і 

непродуктивної роботи серверного обладнання. 

 Повинна бути можливість автоматичного відновлення працездатності 

сервісів в разі апаратних або програмних збоїв серверів. 

 

1.4 Висновки 

Зроблений аналіз більшості серверних станцій, без використання технологій 

віртуалізації, виявив низку недоліків: 

1. При виході з ладу будь-якої апаратної частини, потрібен час для аналізу і 

усунення неполадки. 

2. Погано захищена ЛОМ, в якій немає фільтрації пакетів між клієнтом і 

сервером. Це може негативно позначитися на працездатності всіх серверів, а 

також на інших користувачів мережі. Це можуть бути як віруси, так і 

проникнення в захищену частину серверів. 

4. Нерівномірний розподіл навантаження на сервера - це неефективний 

розподіл ресурсів. Коли в свою чергу один сервер перевантажений завданнями, 

інший може простоювати без діла. Таке управління ресурсами погано 

позначається на виконання завдань системи. 
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5. Адміністраторам такої інформаційної системи, складно відстежити всі 

помилки. Їм доводиться занадто багато часу витрачати на виявлення проблем та їх 

усунення. Витрачений час вони могли використовувати більш ефективно для 

налагодження і автоматизації інших ресурсів. 

Таким чином, проаналізувавши можливі недоліки та загрози звичайних 

серверних станцій, без технологій віртуалізації, можна розпочати реалізацію 

проекту по впровадженні системи віртуалізації серверних станцій для 

автоматизації їх роботи. 
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2 БЕЗПЕКА ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ 

2.1 Поняття віртуалізації 

Термін віртуальне середовище, ще має назву «хмара» (cloud) став 

використовуватися в ІТ співтоваристві з 2008. Розробники визначають 

віртуалізацію як інноваційну технологію, яка представляє динамічно 

масштабовані обчислювальні ресурси і програми. За даними пошукових систем 

переходити в «хмару» збираються понад 90% компаній, а на сьогоднішній день 

користуються вже близько 75%, і це значення буде тільки збільшуватись.  

 

Рис. 2.1. Ринок віртуальних машин. 

У широкому сенсі, поняття віртуалізації є приховуванням справжньої 

реалізації будь-якого процесу або об'єкта від істинного його уявлення для того, 

хто ним користується. Продуктом віртуалізації є щось зручне для використання, 

насправді, має більш складну або зовсім іншу структуру, відмінну від тієї, яка 

сприймається при роботі з об'єктом. Іншими словами, відбувається відділення 

уявлення від реалізації чого-небудь. У комп'ютерних технологіях під терміном 

«віртуалізація» зазвичай розуміється абстракція обчислювальних ресурсів і 

надання користувачеві системи, яка «інкапсулює» (приховує в собі) власну 

реалізацію. Простіше кажучи, користувач працює з зручним для себе поданням 

об'єкта, і для нього не має значення, як об'єкт влаштований в дійсності. 
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Сам термін «віртуалізація» в комп'ютерних технологіях з'явився в 

шістдесятих роках минулого століття разом з терміном «віртуальна машина», що 

означає продукт віртуалізації програмно-апаратної платформи. У той час 

віртуалізація була, скоріше, цікавою технічної знахідкою, ніж перспективною 

технологією. Розробки в сфері віртуалізації в шістдесятих-сімдесятих роках 

проводилися тільки компанією IBM. З появою в комп'ютері IBM M44 / 44X 

експериментальної системи пейджінга, вперше було вжито термін «віртуальна 

машина» (virtual machine), який замінив більш ранній термін «псевдо машина» 

(pseudo machine). Потім в мейнфреймах IBM серії System 360/370, можна було 

використовувати віртуальні машини для збереження попередніх версій 

операційних систем. До кінця дев'яностих років ніхто крім IBM так і не 

наважувався використовувати цю оригінальну технологію всерйоз. Однак в 

дев'яностих роках стали очевидні перспективи підходу віртуалізації: з ростом 

апаратних потужностей, як персональних комп'ютерів, так і серверних рішень, 

незабаром відбудеться можливість використовувати кілька віртуальних машин на 

одній фізичній платформі. 

У 1997 році компанія Connectix випускає першу версію Virtual PC для 

платформи Macintosh, а в 1998 році VMware патентує свої технології віртуалізації. 

Компанія Connectix згодом була куплена корпорацією Microsoft, а VMware 

корпорацією EMC, і на даний момент обидві ці компанії є двома основними 

потенційними конкурентами на ринку технологій віртуалізації в майбутньому. 

Потенційними - тому що зараз VMware беззаперечний лідер на цьому ринку, 

однак у Microsoft, як завжди, є також що показати. 

З часу своєї появи терміни «віртуалізація» і «віртуальна машина» придбали 

безліч різних значень і вживалися в різних контекстах. Так, наприклад, в працях 

асоціації SNIA (Storage Networking Industry Association - займається зберіганням і 

обробкою даних) дається таке загальне визначення: «Віртуалізація - це дія (act) по 

об'єднанню декількох пристроїв, служб або функцій внутрішньої складової 

інфраструктури (back-end) з додатковою зовнішньою (front-end) 

функціональністю, що забезпечує доцільне абстрагування від внутрішнього 
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устрою». А сайт «Wikipedia» розкриває це поняття так: «Віртуалізація в 

обчисленнях - процес подання набору обчислювальних ресурсів, або їх логічного 

об'єднання, який дає будь-які переваги перед оригінальною конфігурацією. Це 

новий віртуальний погляд на ресурси складових частин, що не обмежені 

реалізацією, фізичною конфігурацією або географічним положенням. Зазвичай 

віртуалізовані ресурси включають в себе обчислювальні потужності і сховище 

даних. По-науковому, віртуалізація - це ізоляція обчислювальних процесів і 

ресурсів один від одного». 

 

 

Рис. 2.2. Загальне уявлення віртуалізації. 

Зазвичай віртуалізація дозволяє приховати від користувача внутрішні 

складності і зробити його роботу зручніше. Прикладами віртуалізації є агрегація 

декількох служб в одну або додавання засобів безпеки в незахищену службу. 

Віртуалізація може бути додана або вкладена в багаторівневі системи. 

А ось взяте з того ж джерела визначення віртуального пристрою: 

«Віртуальний пристрій може бути представлено операційній системі засобами 

керуючого програмного забезпечення, наприклад, менеджером томів. З точки 

зору програми віртуальний пристрій ідентично фізичному. У деяких випадках 

можливості віртуальних пристроїв відрізняються від фізичних, зокрема, зазвичай 

з віртуального пристрою неможливо здійснити первинне завантаження». 

Якщо спробувати перевести це на звичайну мову, можна сказати, що 

призначення віртуалізації полягає в тому, щоб: 
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 ізолювати користувача (сервер або додаток) від змін в інфраструктурі 

корпоративного сховища даних; 

 сприяти організації режиму для багатьох користувачів, що підвищує 

ефективність використання ресурсів; 

 допомогти адміністратору керувати великими обсягами зберігання. 

Впровадження віртуалізації має кілька цілей: 

 формування однакового погляду на зберігання даних незалежно від 

фізичної природи і топології систем зберігання; 

 створення єдиної точки управління, співіснування з аналогічними 

точками управління серверами, операційними і файловими системами; 

 забезпечення високої готовності, масштабованості, безпеки та інших 

експлуатаційних показників. 

 

2.1.1 Види віртуалізації 

Поняття віртуалізації умовно можна розділити на дві фундаментально різні 

категорії: 

 Віртуалізація платформ, - продуктом цього виду віртуалізації є віртуальні 

машини - якісь програмні абстракції, що запускаються на платформі реальних 

апаратно-програмних систем 

 Віртуалізація ресурсів, - даний вид віртуалізації має своєю метою 

комбінування або спрощення уявлення апаратних ресурсів для користувача і 

отримання деяких користувальницьких абстракцій обладнання, просторів імен, 

мереж і т.д. 
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Рис. 2.3. Види віртуалізації 

2.1.2 Віртуалізація платформ і ресурсів 

Під віртуалізацією платформ розуміють створення програмних систем на 

основі існуючих апаратно-програмних комплексів, що залежать або не залежать 

від них. Система, що надає апаратні ресурси і програмне забезпечення, 

називається хостом (host), а симулюючу їй систему - гість (guest). Щоб гостьові 

системи могли стабільно функціонувати на платформі хостової системи, 

необхідно, щоб програмне і апаратне забезпечення хоста було досить надійним і 

надавало необхідний набір інтерфейсів для доступу до його ресурсів. Є кілька 

видів віртуалізації платформ, в кожному з яких здійснюється свій підхід до 

поняття «віртуалізація». Види віртуалізації платформ залежать від того, наскільки 

повно здійснюється симуляція апаратного забезпечення. До сих пір немає єдиної 

угоди про терміни в сфері віртуалізації, тому деякі з наведених далі видів 

віртуалізації можуть відрізнятися від тих, що нададуть інші джерела. 

Види віртуалізації платформ: 

1. Повна емуляція. 

При такому вигляді віртуалізації віртуальна машина повністю віртуалізує 

все апаратне забезпечення при збереженні гостьової операційної системи в 

незмінному вигляді. Такий підхід дозволяє емулювати різні апаратні архітектури. 

Наприклад, можна запускати віртуальні машини з гостьовими системами для x86-
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процесорів на платформах з іншою архітектурою (наприклад, на RISC-серверах). 

Довгий час такий вид віртуалізації використовувався, щоб розробляти програмне 

забезпечення для нових процесорів ще до того, як вони були фізично доступними. 

Такі емулятори також застосовуються для низькорівневого налагодження 

операційних систем. Основний мінус даного підходу полягає в тому, що 

емульоване апаратне забезпечення дуже істотно сповільнює швидкодію гостьової 

системи, що робить дуже незручною роботу з нею, тому, крім як для розробки 

системного програмного забезпечення, а також освітніх цілей, такий підхід мало 

де використовується. 

2. Часткова емуляція. 

В цьому випадку віртуальна машина віртуалізує лише необхідну кількість 

апаратного забезпечення, щоб вона могла бути запущена ізольовано. Такий підхід 

дозволяє запускати гостьові операційні системи, розроблені тільки для тієї ж 

архітектури, що і у хоста. Таким чином, кілька примірників гостьових систем 

можуть бути запущені одночасно. Цей вид віртуалізації дозволяє істотно 

збільшити швидкодію гостьових систем в порівнянні з повною емуляцією і 

широко використовується в даний час. Також, з метою підвищення швидкодії, в 

платформах віртуалізації, що використовують даний підхід, застосовується 

спеціальний «прошарок» між гостьовою операційною системою і устаткуванням 

(гіпервізор), що дозволяє гостьовій системі безпосередньо звертатися до ресурсів 

апаратного забезпечення. Гіпервізор, або інакше «Монітор віртуальних машин» 

(Virtual Machine Monitor) - одне з ключових понять в світі віртуалізації. 

Застосування гіпервізора, що є сполучною ланкою між гостьовими системами і 

апаратурою, суттєво збільшує швидкодію платформи, наближаючи його до 

швидкодії фізичної платформи. 

До мінусів даного виду віртуалізації можна віднести залежність віртуальних 

машин від архітектури апаратної платформи. 

3. Часткова віртуалізація. 
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При такому підході, віртуальна машина симулює кілька примірників 

апаратного оточення (але не все). Такий вид віртуалізації дозволяє спільно 

використовувати ресурси і ізолювати процеси, але не дозволяє розділяти 

екземпляри гостьових операційних систем. Строго кажучи, при такому вигляді 

віртуалізації користувачем не створюються віртуальні машини, а відбувається 

ізоляція будь-яких процесів на рівні операційної системи. В даний момент багато 

хто з відомих операційних систем використовують такий підхід. Прикладом може 

послужити використання UML (User-mode Linux), в якому «гостьове» ядро 

запускається в просторі користувача базового ядра (в його контексті). 

4. Паравіртуалізація. 

При застосуванні паравіртуалізаціі немає необхідності симулювати 

апаратне забезпечення, однак, замість цього (або на додаток до цього), 

використовується спеціальний програмний інтерфейс (API) для взаємодії з 

гостьовою операційною системою. Такий підхід вимагає модифікації коду 

гостьової системи, що, з точки зору спільноти, Open Source не так і критично. 

Системи для паравіртуалізаціі також мають свій гіпервізор, а API-виклики до 

гостьової системі, називаються «hypercalls» (гіпервиклики). Багато хто 

сумнівається в перспективах цього підходу віртуалізації, оскільки в даний момент 

усі рішення виробників апаратного забезпечення щодо віртуалізації спрямовані на 

системи з частковою віртуалізацією, а підтримку паравіртуалізації доводиться 

шукати у виробників операційних систем, які слабо вірять в можливості 

пропонованого їм програмного забезпечення. 

5. Віртуалізація рівня операційної системи. 

Суттю даного виду віртуалізації є віртуалізація фізичного сервера на рівні 

операційної системи з метою створення декількох захищених віртуалізованих 

серверів на одному фізичному. Гостьова система, в даному випадку, розділяє 

використання одного ядра хостової операційної системи з іншими гостьовими 

системами. Віртуальна машина являє собою оточення для додатків, що 
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запускаються ізольовано. Даний тип віртуалізації застосовується при організації 

систем хостингу, коли в рамках одного примірника ядра потрібно підтримувати 

кілька віртуальних серверів клієнтів. 

6. Віртуалізація рівня програмного забезпечення. 

Цей вид віртуалізації не схожий на всі інші: якщо в попередніх випадках 

створюються віртуальні середовища або віртуальні машини, які 

використовуються для ізоляції додатків, то в даному випадку сам додаток 

поміщається в контейнер з необхідними елементами для своєї роботи: файлами 

реєстру, файлами, призначеними для користувача і системними об'єктами. В 

результаті виходить додаток, який не потребує установки на аналогічній 

платформі. При перенесенні такого додатку на іншу машину і його запуску, 

віртуальне оточення, створене для програми, вирішує конфлікти між нею і 

операційною системою, а також іншими додатками. Такий спосіб віртуалізації 

схожий на поведінку інтерпретаторів різних мов програмування (віртуальна 

машина Java (JVM), теж потрапляє в цю категорію). 

Віртуалізація ресурсів, - при описі віртуалізації платформ ми розглядали 

поняття віртуалізації у вузькому сенсі, переважно застосовуючи його до процесу 

створення віртуальних машин. Однак якщо розглядати віртуалізацію в широкому 

сенсі, можна прийти до поняття віртуалізації ресурсів, узагальнюючим в собі 

підходи до створення віртуальних систем. Віртуалізація ресурсів дозволяє 

концентрувати, абстрагувати і спрощувати управління групами ресурсів, таких як 

мережі, сховища даних і середовища імен. 

Види віртуалізації ресурсів: 

1. Об'єднання, агрегація і концентрація компонентів. 

Під таким видом віртуалізації ресурсів розуміється організація декількох 

фізичних або логічних об'єктів в групи ресурсів, що представляють зручні 

інтерфейси користувача. Приклади такого виду віртуалізації: 

 багатопроцесорні системи, що виглядають як одна потужна система, 
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 RAID-масиви і засоби управління томами, що комбінують декілька 

фізичних дисків в один логічний, 

 віртуалізація систем зберігання, яка використовується при побудові 

мереж зберігання даних SAN (Storage Area Network), 

 віртуальні приватні мережі (VPN) і трансляція мережевих адрес (NAT), 

що дозволяють створювати віртуальні середовища мережевих адрес і імен. 

2. Кластеризація комп'ютерів і розподілені обчислення. 

Цей вид віртуалізації включає в себе техніки, що застосовуються при 

об'єднанні безлічі окремих комп'ютерів в глобальні системи, спільно вирішуючі 

одну загальну задачу. 

3. Поділ ресурсів. 

При поділі ресурсів в процесі віртуалізації відбувається поділ будь-якого 

одного великого ресурсу на кілька однотипних об'єктів, зручних для 

використання. У мережах зберігання даних це називається зонуванням ресурсів. 

4. Інкапсуляція. 

Багатьом це слово відомо, як приховування об'єктом всередині себе своєї 

реалізації. Стосовно до віртуалізації, можна сказати, що це процес створення 

системи, яка надає користувачеві зручний інтерфейс для роботи з нею і що 

приховує подробиці складності своєї реалізації. Наприклад, використання 

центральним процесором кеша для прискорення обчислень не відбивається на 

його зовнішні інтерфейси. 

Віртуалізація ресурсів, на відміну від віртуалізації платформ, має ширший і 

розпливчастий сенс і являє собою масу різних підходів, спрямованих на 

підвищення зручності кількості звернень від користувачів з системами в цілому.  

2.1.3 Середовище застосування віртуалізації 

Віртуалізація операційних систем за останні роки дуже добре просунулася 

вперед, як в технологічному, так і в маркетинговому сенсі. З одного боку, 
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користуватися продуктами віртуалізації стало набагато простіше, вони стали 

більш надійними і функціональними, а з іншого - знайшлося чимало нових 

цікавих застосувань віртуальним машинам. Можна визначити такі варіанти 

використання продуктів віртуалізації: 

1. Консолідація серверів. 

В даний момент програми, що працюють на серверах в IT-інфраструктурі 

компаній, створюють невелике навантаження на апаратні ресурси серверів. 

Віртуалізація дозволяє мігрувати з цих фізичних серверів на віртуальні і 

розмістити їх всі на одному фізичному сервері, збільшивши його завантаження до 

60-80% і, підвищивши тим самим коефіцієнт використання апаратури, що 

дозволяє істотно заощадити на апаратурі, обслуговуванні і електроенергії. 

2. Розробка і тестування додатків. 

Безліч продуктів віртуалізації дозволяють запускати кілька різних 

операційних систем одночасно, дозволяючи тим самим розробникам і тестерам 

програмного забезпечення тестувати їх застосування на різних платформах і 

конфігураціях. Також зручні засоби по створенню «знімків» поточного стану 

системи одним кліком миші і такого ж простого відновлення з цього стану, 

дозволяють створювати тестові оточення для різних конфігурацій, що істотно 

підвищує швидкість і якість розробки. 

3. Використання в бізнесі. 

Цей варіант використання віртуальних машин є найбільш великим і 

творчим. До нього відноситься все, що може знадобитися при повсякденному 

поводженні з IT-ресурсами в бізнесі. Наприклад, на основі віртуальних машин 

можна легко створювати резервні копії робочих станцій і серверів (просто 

скопіювавши папку), будувати системи, що забезпечують мінімальний час 

відновлення після збоїв, і т.д. До даної групи варіантів використання можна 



32 
 

адресувати ті бізнес-рішення, які використовують основні переваги віртуальних 

машин. 

4. Використання віртуальних робочих станцій. 

З приходом ери віртуальних машин буде безглуздо робити собі робочу 

станцію з її прив'язкою до апаратури. Тепер створивши одного разу віртуальну 

машину зі своїм робочим або домашнім середовищем, можна буде 

використовувати її на будь-якому іншому комп'ютері. Також можна 

використовувати готові шаблони віртуальних машин (Virtual Appliances), які 

вирішують певне завдання (наприклад, сервер додатків). Концепція такого 

використання віртуальних робочих станцій може бути реалізована на основі хост-

серверів для запуску на них переміщуються аккаунти користувачів. Надалі ці 

аккаунти користувач може забрати з собою, не синхронізуючи дані з ноутбуком. 

Цей варіант використання також надає можливість створення захищених 

призначених для користувача робочих станцій, які можуть бути використані, 

наприклад, для демонстрації можливостей програми замовнику. Можна обмежити 

час використання віртуальної машини, - і по закінченні цього часу віртуальна 

машина перестане запускатися. У цьому варіанті використання закладені великі 

можливості. 

Всі перераховані варіанти використання віртуальних машин фактично є 

лише сферами їх застосування в даний момент, з часом, безсумнівно, з'являться 

нові способи змусити віртуальні машини працювати в різних галузях IT.  

2.2 Інформаційна безпека віртуального середовища 

Інформаційна безпека віртуальних середовищ відрізняється від безпеки 

традиційних комп'ютерних середовищ, але при цьому всі проблеми, які стоять 

перед захистом традиційних середовищ, зберігають свою актуальність і в 

віртуальному світі. 

Принципових відмінностей в питаннях безпеки в цих середовищах немає, є 

відмінності в засобах і конкретних підходах до забезпечення інформаційної 
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безпеки в інфраструктурі віртуальних середовищ, але базові елементи 

забезпечення ІБ - оцінка ризиків і оптимізація - залишаються незмінними. 

Безсумнівно, ускладнення інформаційних середовищ, зокрема за рахунок 

віртуалізації серверних станцій, зумовлює необхідність удосконалювати 

методологію оцінки ризиків і загроз і вимагає більш високої компетенції 

співробітників, що відповідають за інформаційну безпеку. Самі ж засоби захисту 

інформації розвиваються паралельно з об'єктами захисту, і деяку складність 

становить тільки відставання нормативної бази, яка розробляється регуляторами, 

від темпів розвитку технологій. 

Модель безпеки у віртуальному середовищі повинна бути повністю 

переосмислена. Колишня модель - це захист, організована ззовні всередину, коли 

навколо інфраструктури вибудовується периметр, і в міру поглиблення до центру 

інфраструктури, рівні захисту підвищуються. У віртуальному середовищі сервери, 

які є ядром ІТ-інфраструктури, стають більш мобільними, в результаті виникає 

високомобільне середовище додатку, безпеку якого необхідно забезпечувати. 

2.2.1 Загрози віртуальному середовищу 

У віртуальному середовищі ми не завжди точно знаємо, де саме знаходяться 

наші дані, на якому фізичному сервері; при цьому додатки і дані можуть 

динамічно переміщатися з сервера на сервер, йти в хмару і повертатися назад. У 

цих умовах звичний корпоративний периметр стає вкрай невизначеним і 

нестабільним. 

Тому стара модель, коли є якийсь фіксований периметр і захист 

організована, так би мовити, ззовні всередину (оболонка безпеки зовні оберігає 

все, що знаходиться всередині), не працюватиме. У цьому випадку доводиться по-

іншому забезпечувати безпеку віртуальних середовищ - як би зсередини назовні. 

Виходить, що у віртуальному середовищі периметр повинен створюватися 

навколо кожної віртуальної машини і незалежно від її переміщення повинен 

переміщатися разом з нею. Це особливо важливо для середовища, яка 

використовується декількома клієнтами, наприклад, для ЦОД, в якому розміщені 
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сервери декількох замовників, - в цьому випадку необхідно захищати кожен 

віртуальний сервер. 

Дані - дуже важливий актив будь-якої компанії або організації, тому 

необхідно розуміти, де знаходяться ваші дані, і хто має до них доступ. У 

віртуальному середовищі ми отримуємо єдиний простір ресурсів, яке необхідно 

строго і чітко сегментувати відповідно до потреб і очікувань клієнтів. Така 

специфіка безпеки в рамках хмари. 

Таким чином, безпеку у віртуальному середовищі має на увазі захист 

кожного компонента даних і створення окремого периметра захисту саме навколо 

нього. Щоб стиснути периметр, необхідно створити якийсь хост, який захищав би 

сам себе. В цьому випадку, якщо віртуальна машина буде переміщатися з одного 

ЦОД в інший, то і безпека буде переміщатися разом з нею. 

Оскільки всі проблеми безпеки, властиві традиційним комп'ютерам, 

зберігаються і в віртуальному середовищі, то як і раніше існує необхідність 

підтримувати в актуальному стані всі операційні системи, програми та 

конфігурації. Припустимо, є «спляча» віртуальна машина, яка в даний момент не 

працює. Можливо, вона ніколи і не включиться, але на ній зберігаються шаблони, 

за якими створюються інші віртуальні машини. Проте, є небезпека того, що така 

спляча машина піддасться атаці і буде заражена, в результаті інфікування вразить 

і нові машини. 

Існує проблема, пов'язана з «розповзанням» віртуальних машин. Їх дуже 

легко створювати, робити їх копії, переносити на інші сервери. Коли справа 

доходить до безпеки або оновлення програмних засобів, що визначають захист 

цієї машини, людині знадобиться багато зусиль розібратись у всьому цьому 

віртуальному світі. 

Трафік між віртуальними машинами так само є вразливим. У фізичному 

світі, коли одна машина інфікована і використовується в якості бази для атаки на 

інші фізичні машини, трафік можна побачити і проконтролювати. Але у 

віртуальному середовищі з фізичного трафіку цей обмін ніколи не піде, і його 
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неможливо відстежити. Отже, традиційні фізичні засоби захисту виявляються 

сліпі перед такою загрозою. 

Віртуальні інфраструктури і віртуалізація сама по собі, звичайно, не 

рятують від усіх небезпек, що виходять з традиційних середовищ, але вони 

пропонують цікаві переваги. Наприклад, віртуалізація унеможливлює ряд атак. 

Віртуальна інфраструктура може вигідно відрізнятися від традиційної з точки 

зору безпеки. 

2.3 Прогнозування щодо технології віртуалізації 

За останні кілька років інтерес до віртуалізації тримається на достатьно 

високому рівні, це можна побачити на рисунку 2.4. 

 

 

Рис.2.4. Світова статистика за запитом «віртуалізація». 

Все це тому, що у зв'язку зі складністю і високою вартістю розгортання і 

підтримки віртуальної інфраструктури, а також труднощами правильної оцінки 

повернення інвестицій, багато проектів по віртуалізації увінчалися невдачею. За 

результатами досліджень, серед різних компаній, котрі робили спроби 

віртуалізації, 44% не можуть охарактеризувати результат як успішний. Ця 

обставина стримує багато компаній, які планують проекти по віртуалізації. 

Проблему становить також факт відсутності по-справжньому грамотних фахівців 

в цій області. 

За останній час безліч нових гравців прийшли на цей ринок, безліч релізів 

платформ віртуалізації і засобів управління, а також чимала кількість укладених 
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партнерських угод і альянсів, говорять про те, що в майбутньому технологія 

виявиться дуже вигідною і популярною. Ринок засобів віртуалізації знаходиться в 

заключній стадії свого формування. Безліч виробників апаратного забезпечення 

заявили про підтримку технологій віртуалізації, а це вірна запорука успіху будь-

якої нової технології. Віртуалізація стає ближче до людей: спрощуються 

інтерфейси для використання віртуальних машин, з'являються, які не закріплені 

поки офіційно, угоди про використання різних засобів і технік, спрощується 

міграція з однієї віртуальної платформи на іншу. Безумовно, віртуалізація займе 

свою нішу в списку необхідних технологій та інструментальних засобів при 

проектуванні IT-інфраструктури підприємств. Звичайні користувачі також 

знайдуть своє застосування віртуальних машин. З ростом продуктивності 

апаратних платформ настільних комп'ютерів з'явиться можливість підтримувати 

на одній машині кілька аккаунтів користувачів і можливість перемикатися між 

ними. 

Виробники апаратного забезпечення також не збираються залишатися на 

місці: крім існуючої техніки апаратної віртуалізації, незабаром з'являться апаратні 

системи, що підтримують віртуалізацію і надають зручні інтерфейси для 

розроблюваного програмного забезпечення. Це дозволить швидко розробляти 

надійні і ефективні платформи віртуалізації. Можливо, що будь-яка 

встановлювана операційна система буде відразу віртуалізовуватись, а спеціальне 

низькорівневе ПЗ, за підтримки апаратних функцій, здійснюватиме перемикання 

між запущеними операційними системами без шкоди для продуктивності. 

Сама ідея, закладена в технологіях віртуалізації, відкриває широкі 

можливості щодо їх використання. Адже, в кінцевому рахунку, все розробляється 

для зручності користувача і спрощення використання звичних йому речей. 

2.4 Висновки 

Безумовно, в рамках даної роботи неможливо розглянути і врахувати всі 

аспекти віртуалізації. Вище були розглянуті основні поняття і терміни для 

розуміння «хмарних технологій». 
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Проаналізувавши дані, можна прийти до висновку, що віртуалізація 

серверів - це ефективне вкладення коштів. Якщо компанія розвивається, то буде 

необхідно розвивати і інфраструктуру, тому що віртуальне середовище має таку 

важливу властивість як «легка масштабованість» - це можливо зробити швидко і 

без втрат. Тому і іншим властивостям, можна зробити висновок - віртуалізація 

сьогодні, це вкладення фінансів у майбутнє компанії. 

Компанії, які займаються інформаційними технологіями, стежать за 

останніми тенденціями в сфері ІТ. Щоб бути конкурентоспроможними, слід не 

тільки стежити за тенденціями, а й знаходити їм реальне застосування. 
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3 ВПРОВАДЖЕННЯ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ СЕРВЕРНИХ СТАНЦІЙ 

3.1 Аналіз вимог до системи 

Для спрощення пошуку рішення слід розбити загальну задачу планування 

на підзадачі. 

 Потрібно спроектувати гнучку систему, з широкими можливостями 

конфігурації і настройки. Система повинна забезпечувати приховування 

внутрішньої структури мережі і можливості зовнішнього доступу до обраних 

сервісів. 

 План застосування рішень віртуалізації. Потрібно оцінити переваги 

впровадження цих рішень, а так само виявити основні недоліки та знайти рішення 

для мінімізації цих недоліків. Програмне забезпечення обирається платне, так як 

воно простіше в обслуговуванні, у порівнянні з «open sourse» має широкий 

функціонал можливостей. 

 Планування мережної архітектури ЦОД. Мережева архітектура 

планується, виходячи з сервісної навантаження ЦОД. Це необхідно для 

планування обчислювальної мережі ЦОД. 

 

3.1.1 Аналіз вимог до мережевих сервісів і серверного сегменту 

Центр обробки даних повинен надавати можливості роботи наступних 

сервісів: 

 HTTP-сервер для доступу до сайту компанії. 

 Сервіси термінального доступу користувачів компанії з зовнішньої 

мережі до внутрішніх ресурсів підприємства. 

Веб-сервер - це сервер, що приймає HTTP-запити від клієнтів, зазвичай веб-

браузерів, і видає їм HTTP-відповіді, зазвичай разом з HTML-сторінкою, 

зображенням, файлом, медіа-потоком або іншими даними. Існують 
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кросплатформенні реалізації HTTP-серверів. Потрібно використовувати веб-

сервер з відкритим вихідним кодом, для зменшення витрат на ліцензування. 

Так як підприємствам потрібно використовувати термінальний доступ 

користувачів компанії з зовнішньої мережі до внутрішніх ресурсів підприємств, 

повинні бути надані відповідні послуги. Такі сервіси представлені безліччю 

служб, наприклад telnet, ssh, vnc, radmin, rdesktop. Існує як звичайні сервіси 

термінального доступу, так і ПЗ з відкритим вихідним кодом під різні ОС. 

Сервіси для резервного копіювання можуть бути представлені як простими 

автоматизованими скриптами копіювання інформаційних баз в окреме сховище, 

так і складними системами, які передбачають використання різних методів 

створення резервних копій, схем і розкладів, для управління процесом резервного 

копіювання. Ці сервіси будуть плануватися виходячи з конфігурації програмного 

середовища і апаратної складової ЦОД. 

Для того щоб забезпечити можливість автоматичного відновлення 

працездатності цих сервісів в разі апаратних, або програмних збоїв, повинна бути 

надмірність серверного обладнання. 

Збільшити ефективність використання серверного обладнання може 

застосування рішень віртуалізації. Кластер віртуалізації - це безліч систем 

віртуалізації, що мають загальну систему управління, єдине сховище даних і 

загальні мережеві ресурси. 

Для реалізації можливості створення кластера має бути використано як 

мінімум два фізичних сервера, що мають відповідну продуктивність і можливості 

для забезпечення роботи всіх сервісів на одному з них, в разі апаратного або 

програмного збою іншого сервера. 

Вибір апаратної складової для фізичних серверів буде витікати з рішень 

віртуалізації. Єдине сховище повинне надавати серверам можливості для 

спільного доступу до інформації. 

Вибір системи зберігання для центру обробки даних це відносно непросте 

завдання. Згідно з технічним завданням повинна бути використана надійна і 

гнучка система, що підтримує можливості створення відмовостійкого масиву 
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дискових накопичувачів, з можливостями масштабування і розширення 

можливостей системи. 

Додаткові вимоги на основне сховище даних накладає система віртуалізації: 

 Повинен надаватися одноразовий доступ до ресурсу основного сховища 

для всіх моніторів віртуальних машин. 

 Висока швидкодія основного сховища для ефективної взаємодії сервісів.  

 Відмовостійкість на рівні виходу з ладу будь-якого накопичувача в 

масиві. 

Найбільш підходящим рішенням для організації необхідного сховища буде 

використання NAS (Network Attached Storage) з високошвидкісним дисковим 

інтерфейсом SAS (Serial Attached SCSI), що забезпечить високу швидкодію і 

можливості масштабування системи зберігання. 

Подібні можливості накладаються на сховище для резервного копіювання, з 

деякими доповненнями: 

 Сховище повинне бути надійним, при необхідності повинен 

забезпечуватися швидкий доступ до резервних копій. 

 Вимоги до накопичувачів, що застосовуються в системі для зберігання 

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

швидкодія (допускається менша швидкодія, ніж підсистема накопичувачів 

основного сховища). 

Таким чином, для сховища резервних копій також підходить NAS-сховище, 

але з меншими вимогами до швидкодії. 

Для усунення "вузьких місць" в мережевому середовищі передачі даних 

повинна використовуватися технологія об'єднання каналів. При цьому смуга 

пропускання між комутатором і основним сховищем по швидкості повинна бути 

наближена до швидкості роботи інтерфейсів накопичувачів даних, для 

ефективного використання швидкісних дискових масивів. 
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Відмовостійкість на рівні накопичувачів потрібно створити як на рівні 

дискової підсистеми окремих серверів, так і на рівні систем зберігання даних. Для 

цього будуть використані дискові масиви з чергуванням і віддзеркалюванням. Для 

сховища резервних копій потрібно забезпечити більшу надійність зберігання 

даних. Для цього можна використовувати відмовостійкий масив з більшою 

надмірністю. Можливості створення перерахованих масивів повинні бути 

передбачені при виборі апаратного забезпечення NAS. 

3.1.2 Аналіз вимог доступу до корпоративної мережі 

Функціонально підсистема доступу до інтернету буде шлюзом, з функціями 

брандмауера (firewall). 

Підсистема повинна забезпечувати гнучку фільтрацію трафіку, захист 

серверного сегмента. Для вирішення цих завдань має бути реалізовано гнучке і 

зручне управління шлюзом і фаєрволом. 

Для захисту від загроз з інтернету має бути можливість управління 

трафіком (блокування, правила трансляції та перенаправлення, управління 

маршрутизацією). 

Для реалізації цього функціоналу можна використовувати як апаратні 

(наприклад, CISCO PIX Firewall), так і програмні рішення (Kerio, Netfilter, 

Uncomplicated Firewall, Outpost і.т.п.). Найбільш надійним рішенням з точки зору 

інформаційної безпеки для цієї ролі буде апаратна реалізація даної підсистеми. 

Потрібно також подумати про забезпечення відмовостійкості підключення 

на рівні каналів зв'язку. Для цього можна додати і налаштувати додатковий 

фізичний мережевий інтерфейс і додати скрипти перевірки стану каналу зв'язку. 

3.1.3 План застосування технологій віртуалізації 

Віртуалізація - це процес подання набору обчислювальних ресурсів, або їх 

логічного об'єднання, який дає будь-які переваги перед оригінальною 

конфігурацією. Крім широко застосовуваних можливостей віртуалізації окремих 

обчислювальних ресурсів комп'ютера (віртуальна пам'ять, віртуальна файлова 
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система, віртуальний режим роботи процесора), існує так само можливість 

перетворити ( «віртуалізувати») комп'ютерне обладнання, включаючи ЦП, ОЗУ, 

жорсткий диск і мережевий контролер, для створення повнофункціональної 

віртуальної машини, на якій можна встановити окрему ОС та запускати програми, 

як на «фізичному» комп'ютері. 

 

Рис. 3.1. Модель роботи гіпервізору. 

Переваги таких рішень було розглянуто вище. Можна виділити основні та 

найзначніші: 

 Підвищення відмовостійкості. 

 Можливість плавного оновлення та розширення апаратної платформи. 

 Збільшення можливостей масштабування інформаційної системи. 

 Можливість гнучкого розподілу ресурсів між службами. 

 Використання ОС, яка найкращим чином підходить для вирішення 

завдання. 

Основні недоліки рішень віртуалізації: 
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 Складність реалізації. 

 Проблеми з підтримкою обладнання на рівні гостьових ОС (треба 

заздалегідь планувати взаємодію всередині віртуального середовища). 

 Деякі платформи віртуалізації вимогливі до конкретного апаратного 

обладнання. 

 Зниження продуктивності гостьових ОС (із застосуванням технологій 

"паравіртуалізаціі" і "апаратної віртуалізації" втрати продуктивності мінімальні). 

У структурі ЦОД для досягнення описаних переваг можна віртуалізувати 

всі сервери. З урахуванням попереднього планування віртуального середовища 

недоліки систем віртуалізації, можливо звести до мінімуму. 

Таким чином, застосування рішень віртуалізації можливо при використанні 

ПЗ моніторів віртуальних машин (гіпервізор). Подібні рішення віртуалізації 

представлені гіпервізорами Hyper-V (Microsoft), VMware (vSphere) і CitrixXEN, 

кожен з яких володіє високою швидкодією і широкими можливостями 

конфігурації. Важливою вимогою до системи віртуалізації є підтримка 

операційних систем, які будуть використані для виконання необхідних сервісів. 

Використання систем віртуалізації дозволить ефективно розподілити 

сервіси, зменшити кількість простоїв і непродуктивної роботи серверного 

обладнання. Так само за допомогою цих систем буде можливо автоматичне 

відновлення працездатності в разі апаратних або програмних збоїв серверів. 

Для забезпечення цих можливостей необхідно використовувати як мінімум 

два фізичних сервера, однакові мережеві середовища в сегменті віртуалізації і 

єдине сховище для реалізації концепції кластера віртуалізації. При цьому, в разі 

відмови одного сервера, потужність, що залишилися серверам має бути достатньо 

для виконання всіх сервісів. 

3.2 Вибір апаратної складової 

З огляду на використання систем віртуалізації слід передбачити можливість 

розміщення інформації віртуальних машин в єдиному сховищі, для організації 
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спільного доступу до сховища кожного монітора віртуальних машин. Для 

взаємодії самих гіпервізорів, без використання каналів даних основної мережі, 

слід створити окремий мережевий канал зв'язку гіпервізора: це знизить 

завантаження основної мережі та збільшить надійність сегмента віртуалізації. Так 

само варто передбачити можливість додавання додаткових фізичних платформ в 

сегмент віртуалізації. 

Вибір апаратної складової можна умовно розбити на кілька етапів: 

 Вибір серверних платформ і пов'язаних комплектуючих. 

 Вибір систем зберігання даних. 

 Вибір мережевого обладнання. 

 Вибір додаткового обладнання. 

 

3.2.1 Вибір серверного обладнання 

Основні вимоги до серверних платформ, незалежно від застосування 

наступні: 

 надійність; 

 гарантоване зберігання даних; 

 пристосовуватися під зростаючого навантаження; 

 забезпечення безперебійної роботи. 

Для доступності сервісів, в разі відключення одного з фізичних серверів, 

накладають додаткові вимоги на продуктивність серверних платформ: в разі 

відмови однієї з платформ, продуктивності решти обчислювальних потужностей 

має вистачити для роботи на них сервісів не робочої платформи. Більш того, 

сегмент віртуалізації повинен забезпечити достатній запас продуктивності, в разі 

зростання підприємства, а також можливості додавання нових фізичних серверів 

для збільшення продуктивності. 
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Можна приблизно оцінити необхідну продуктивність по системним 

вимогам необхідних сервісів, додатково потрібно зберегти можливості 

масштабування і доступності в разі міграції гостьових машин. 

Для виконання цих вимог треба організувати сегмент віртуалізації на двох 

продуктивних серверах, кожен з яких повинен мати достатні процесорні 

потужності, значний обсяг оперативної пам'яті. Платформи серверів повинні 

забезпечувати достатні можливості для подальшої модернізації. 

Повинно бути передбачено два мережевих канали даних для кожного 

гіпервізору: 

 Носій даних основного серверного сегмента 

 Канал для взаємодії гіпервізора 

Кожен канал має бути агрегований з двох фізичних інтерфейсів (вимоги 

відмовостійкості). Таким чином, необхідно чотири мережевих інтерфейси на 

кожному сервері. 

Для збільшення швидкодії підсистеми віртуалізації програмне забезпечення 

гіпервізора слід розмістити на швидких локальних накопичувачах, об'єднаних в 

відмовостійкий масив. Для цього необхідно два локальних накопичувача на кожен 

сервер. 

Таким чином, для сегмента віртуалізації були обрані дві серверні 

платформи "Intel". Роздрібна ціна однієї такої платформи за готівковий 

розрахунок становить приблизно 15 тис.  гривень. 

Важливо зауважити, що серверні платформи поставляються в конфігурації, 

яка дозволяє доукомплектувати додатковими комплектуючими. Для 

проектованого серверного сегмента треба додати в комплектацію серверів 

процесори, модулі пам'яті, жорсткі диски і оптичний привід. 

Додатковою вимогою до процесора буде підтримка апаратної віртуалізації. 

Для серверних процесорів Intel Xeon ця технологія називається Intel VT (Intel 

Virtualization Technology). Серверні платформи двопроцесорні, тому для кожного 
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сервера необхідно придбати два процесори Intel Xeon, сумісних з потрібним 

сокетом. 

Всі ці критерії при помірній ціні відмінно реалізовані в процесорі CPU Intel 

Xeon. Роздрібна ціна одного процесора Intel Xeon за готівковий розрахунок, 

становить 13 тис. гривень. Ціна двох процесорів – 26 тис.  гривень. 

У комплекті з процесором не поставляється система охолодження 

(процесорний кулер), тому таку систему треба купувати окремо. Для серверних 

корпусів необхідні спеціальні низькопрофільні кулери. Під використовуваний 

роз'єм процесора підійде кулер моделі Cooler Master. Це надійний кулер з 

тепловими трубками. Роздрібна ціна за готівковий розрахунок становить 

приблизно – 600 гривень. Ціна за два складе 1200 гривень. 

Вимогою до модулів оперативної пам'яті, що купується для сервера буде 

опція Registered і підтримка технології ECC (Error Correct Code - алгоритм 

виявлення та виправлення випадкових помилок "на льоту"). Найкраще 

використовувати модулі пам'яті перевірених виробників. Для кожного процесора 

буде використано по чотири модулі пам'яті об'ємом 16GB моделі Kingston. 

Така конфігурація потрібна для активації роботи модулів з трьохканальним 

контролером пам'яті, що теоретично може дати значний приріст продуктивності 

серверної платформи. 

Разом 128GB ОЗУ для кожного сервера. Це забезпечить відмінний запас 

продуктивності і залишить місце для масштабованості віртуального сегмента 

мережі. 

Роздрібна ціна одного модуля пам'яті Kingston за готівковий розрахунок, 

становить 1800 гривень. Ціна 8-ми подібних модулів пам'яті (для однієї 

платформи) 14400 гривень. 

Основні вимоги до локальних накопичувачів для серверних платформ, це 

надійність і продуктивність. Додатковою вимогою є відмовостійкість системи 

зберігання даних. Для цього слід організувати локальні накопичувачі кожного 

сервера в масив RAID. 
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Так як основна інформація буде зберігатися в окремому сховищі даних, 

локальні накопичувачі серверів будуть використовуватися тільки для зберігання 

та завантаження операційних систем моніторів віртуалізації, файлів конфігурації, 

розділів підкачки та іншої пов'язаної інформації. Для цього не потрібний великий 

обсяг накопичувача. Відмовостійкість можна реалізувати шляхом віддзеркалення 

інформації на двох дисках, обрана серверна платформа має апаратну підтримку 

цієї технології. Вимоги швидкості можна задовольнити, використавши для 

локальних накопичувачів відносно невеликі за обсягом, але з високою 

швидкодією SSD твердотільні накопичувачі. 

Для цього критерію підійдуть швидкі і надійні накопичувачі Kingston. 

Обраний SSD повинен мати внутрішню швидкість читання/запису близько 500 

МБ/сек, що в 10 разів більше ніж у звичайного HDD (78 МБ/сек). 

Роздрібна ціна одного накопичувача Kingston за готівковий розрахунок, 

становить 1200 гривень. Ціна двох подібних накопичувачів (для однієї 

платформи) 2400 гривень. 

Оптичний привід для кожного сервера потрібен для встановлення 

програмного забезпечення і використання програм відновлення у випадках збоїв. 

Оптичний привід повинен надійно читати CD/DVD диски і мати низькопрофільну 

конструкцію для встановлення в серверний корпус. Для цього підійде модель 

приводу Pioneer SATA. Роздрібна ціна одного оптичного приводу Pioneer за 

готівковий розрахунок, становить приблизно 300 грн. 

Додатково, для доступу до зовнішнього сховища і організації внутрішньої 

підмережі між моніторами віртуальних машин потрібні надійні і швидкі мережеві 

карти. Для цього підійде мережева плата Intel. Плата зроблена на чіпі Intel, має 

два порти 10/100/1000 Мбіт/с і підключається до порту PCI Express x4. 

Роздрібна ціна однієї мережевої плати Intel за готівковий розрахунок по 

прайсу становить приблизно 2 тис. грн. Разом, ціна одного фізичного сервера для 

підтримки віртуалізації, виходить приблизно 62 тис. грн, ціна двох таких серверів, 

дорівнює 124 тис. грн. 
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3.2.2 Вибір систем зберігання данних 

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

мережева архітектура: 

 Повинен надаватися одноразовий доступ до ресурсу основного сховища 

для всіх моніторів віртуальних машин. 

 Висока швидкодія для оперативної взаємодії гостьових операційних 

систем. 

 Відмовостійкість на рівні виходу з ладу будь-якого накопичувача в 

кожному томі. 

 Можливість роботи з логічними томами сховища, як з блочними 

пристроями. 

Для цього необхідно сховище з високошвидкісним дисковим інтерфейсом 

SAS (Serial Attached SCSI). На даний момент є реалізація інтерфейсу SAS-2, що 

підтримує швидкість передачі 6 GB/s. Аналогічну швидкість підтримує реалізація 

SATA-3. Важливо враховувати той момент, що контролери SAS повністю 

підтримують SATA диски. 

Подібні можливості, за винятком використання вимог до високої швидкодії 

накладаються на сховище для резервного копіювання: 

 Сховище резервних копій повинно забезпечувати відмовостійкість на 

рівні накопичувачів даних. 

 Сховище має бути надійним, при необхідності повинен забезпечуватися 

швидкий доступ до резервних копій. 

Вимоги до накопичувачів основної системи зберігання будуть різні, тому 

загальний простір основного 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 середовища NAS, яка 
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використовується для зберігання інформаційних баз підприємства, повинна мати 

не дуже високу швидкодію, але великий обсяг файлового обсягу. 

Вимоги до накопичувачів, що застосовуються в NAS-масиві для зберігання 

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

швидкодія. 

Таким чином, перший масив основного сховища буде складатися з 4-х 

швидкодіючих SSD SATA накопичувачів, об'єднаних в RAID-5. Масив RAID-5 

забезпечує відмовостійкість на рівні накопичувачів, при виході з ладу одного 

будь-якого накопичувача в масиві інформація не загубиться. Ємність масиву 

RAID-5 визначається як сума ємностей накопичувачів мінус ємність одного 

накопичувача в масиві. Тести швидкодії підтверджують велику продуктивність 

SSD SATA в порівнянні з HDD SAS. 

Другий масив основного сховища буде використовувати швидкі і ємнісні 

HDD SAS диски, що забезпечують високу швидкодію за рахунок 

високошвидкісних дисків і просунутої черзі команд, успадкованої від 

паралельного інтерфейсу SCSI. Масив буде складатися з шести SAS дисків, 

об'єднаних в RAID-5. 

Так як вимог до високої швидкодії сховища для зберігання резервних копій 

немає, група накопичувачів цього NAS буде використовувати недорогі і надійні 

SATA HDD диски. Групу дисків треба об'єднати в масив RAID-6, який забезпечує 

більшу надійність даних, ніж RAID-5, але має меншу швидкодію (приблизно на 

10-15%) через необхідність розраховувати дві контрольні суми. Масив RAID-6 

дозволяє зберегти дані навіть при виході з ладу відразу двох накопичувачів. 

Загальна ємність масиву дорівнює сумі обсягу носіїв в масиві за мінусом 

дворазового обсягу одного з носіїв. 
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Рис. 3.2. Організація відмовостійкості. 

Вимоги до основного сховища успішно виконуються мережевим сховищем 

компанії Western Digital. Western Digital зарекомендував себе як надійний 

постачальник сховищ даних корпоративного рівня. 

Обрана система зберігання даних рівня підприємства може підтримувати 

сумарну ємність носіїв до 36 ТБ. Дозволяє використовувати 10 жорстких дисків з 

інтерфейсами SATA III і SAS 6 Гб. Система має два блоки живлення з 

резервуванням сумарною потужністю 800 Вт. 

Висока продуктивність Western Digital забезпечується процесором Intel 

Xeon і 4 Гб пам'яті DDR3 RAM. Для забезпечення високого рівня безпеки 

зберігання модель Western Digital підтримує всі режими роботи масивів RAID, 

необхідні для сервера рівня підприємства, включаючи RAID 0, 1, 5, 6, 10 і JBOD. 

Заміна дисків, що вийшли з ладу дуже проста завдяки функціям гарячої заміни, 

гарячого резервування і розширення масиву RAID. 

Для додаткового захисту даних підтримується 256-розрядне шифрування 

томів RAID за стандартом AES. 

До складу програмного забезпечення системи Western Digital входить 

Acronis Backup and Recovery Server, яке може бути корисним для створення 

резервних копій. Важливим моментом є наявність слотів pci-express, що дозволяє 
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встановити додатковий мережевий адаптер. Ціна сховища Western Digital на сайті 

“Rozetka” дорівнює приблизно 40 тис. гривень. 

Для забезпечення більшої швидкості взаємодії з мережею потрібно 

встановити додатковий мережевий адаптер. Для цього буде використаний адаптер 

Intel Dual Port. Плата зроблена на чіпі Intel, має два порти 10/100/1000 Мбіт/с і 

підключається до порту PCI Express x4. Роздрібна ціна однієї мережевої плати 

Intel Dual Port за готівковий розрахунок становить приблизно 2 тис. грн. 

Агрегація п'яти гігабітних портів сховища в єдиний канал дозволить 

збільшити швидкість зовнішнього мережевого каналу до 5 GB/s (625 MB/s). 

В якості носіїв даних для масиву, що містить файли віртуальних машин, 

будуть використані чотири високошвидкісних SSD накопичувача моделі Samsung. 

Доступний для використання обсяг масиву RAID-5 з 4-х таких накопичувачів 

буде дорівнювати 960GB. Цього цілком достатньо як для зберігання файлів 

віртуальних машин, так і для значного розширення сегмента віртуалізації. 

Вартість одного накопичувача SSD Samsung 240GB приблизно становить 

2200 гривень. Ціна чотирьох подібних накопичувачів буде 8800 гривень. 

Також для зберігання віртуальних машини, інформаційних баз та інших 

даних компанії, в масиві RAID-5 будуть використані шість накопичувачів SAS 

HDD моделі Seagate, об'ємом 1 ТБ. 

Повний обсяг масиву з цих накопичувачів буде дорівнює 6 ТБ. Доступний 

для використання обсяг масиву RAID-5 з 6-и накопичувачів буде дорівнює 5.2 ТБ. 

Вартість одного накопичувача Seagate, за готівковий розрахунок дорівнює 

приблизно 4 тис. грн. Ціна шести подібних накопичувачів буде 24 тис. гривень. 

Вартість одного укомплектованого по нашим вимогам сховища, 

становитиме приблизно 94 тис. гривень. 

Вимоги, які потребуються від сховища резервних копій, успішно 

виконується мережевим сховищем компанії QNAP. Сховище повинно працювати 

з недорогими SATA дисками, яких може бути встановлено до восьми штук. 

Підтримується загальний обсяг сховища до 16 ТБ. При виникненні потреби в 

додатковому обсязі зберігання передбачено підключення до пристрою до 5 
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аналогічних систем зберігання, що гарантує прості можливості масштабування 

системи резервного копіювання. Відмовостійкість на рівні накопичувачів можна 

реалізувати, об'єднавши диски в єдиний масив RAID-6. Система відмінно 

підходить для сховища резервних копій, завдяки високій якості виконання і 

використання SATA дисків. Ціна сховища компанії QNAP на сайті “Comfy” 

дорівнює приблизно 28 тис. грн. 

В якості носіїв даних для масиву RAID-6, що містить резервні копії повинні 

бути використані вісім SATA HDD, що відповідають вимогам високої надійності і 

ємності, для доступності резервних копій, навіть в випадку збоїв накопичувачів в 

системі зберігання. Цим вимогам відповідає накопичувач моделі Seagate, об'ємом 

2 TB. Повний обсяг масиву з цих восьми накопичувачів буде дорівнює 16 ТБ. 

Доступний для використання обсяг масиву RAID-6 буде дорівнювати 12 TB. 

Ціна одного накопичувача Seagate, за готівковий розрахунок дорівнює 2600 

гривень. Вартість восьми подібних накопичувачів дорівнює 20800 гривень. 

Вартість повністю укомплектованого сховища резервних копій буде 

приблизно 50 тис.  гривень. 

 

3.2.3 Вибір мережевого обладнання 

Розглянемо вибір мережевого обладнання для серверного сегмента. 

Необхідний комутатор, для взаємодії між гіпервізорами і системами зберігання 

даних. Для взаємодії гіпервізора і мережевих сховищ буде представлено одним 

керованим комутатором. У разі зростання будь-якого підприємства треба 

передбачити можливість масштабування цієї підмережі. 
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Рис. 3.3. Схема мережі серверного сегмента. 

Комутатор в серверному сегменті повинен бути з великою швидкість 

внутрішньої передачі. Всі ці вимоги реалізовані в мережевому комутаторі моделі 

D-Link. Комутатор повинен мати 24 гігабітних порти. Ціна одного такого 

комутатора D-Link, за дорівнює приблизно 7 тис. гривень. 

Міжмережевий екран необхідний для доступу в інтернет серверів 

віртуалізації (ESXi). Доступ буде видаватися за запитом і спочатку буде 

блокованим для всіх віртуальних машин. На міжмережевому екрані будуть 

налаштовані політики безпеки, які будуть видаватися автоматично. 

Лідером у виробництві апаратних міжмережевих екранів, є компанія Cisco. 

Для  прикладу можна використати продукт під назвою Cisco Firewall, досить 

надійний в плані безпеки та відмовостійкості. За допомогою нього можна 

повністю приховати внутрішню структуру від зовнішнього світу. Вартість одного 

Cisco Firewall буде становити приблизно 60 тис. грн.  

3.2.4 Вибір додаткового обладнання 

До додаткового обладнання відноситься джерело безперебійного живлення, 

серверна стійка та інше обладнання. 
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Джерело безперебійного живлення повинно забезпечувати обладнання ЦОД 

енергією протягом 15 хвилин після відключення загального електропостачання. 

Всі пристрої в ЦОД живляться від мережі змінного струму 220В, частотою 50 Гц. 

Максимальна споживана потужність всіх пристроїв, на яку теоретично може 

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

навантаженням споживана потужність буде значно менше. Орієнтиром при виборі 

ДБЖ буде максимальна теоретична потужність. З урахуванням можливості 

масштабування і зростання серверного пакету треба передбачити можливість 

підключення додаткових зовнішніх батарей до джерела безперебійного живлення. 

Всі ці функції успішно реалізовані в ДБЖ від компанії APC. Для збільшення 

ємності до ДБЖ можна підключити до чотирьох зовнішніх батарей. Графік часу 

роботи ДБЖ представлений на офіційному сайті компанії. Таким чином, обраний 

ДБЖ забезпечить близько 20 хвилин роботи ЦОД з максимальним навантаженням 

після відключення електропостачання. 

Вартість одного джерела безперебійного живлення APC, становить 

приблизно 50 тис. гривень. 

Також потрібно придбати серверну стійку від компанії CMS, яка підійде для 

наших пристроїв, вартість такої становить приблизно 5 тис. грн. 

Придбання мережевих фільтрів, пристроїв введення та виведення, силових і 

мережеві кабелів, подовжувачів, конекторів, і інших супутніх комплектуючих 

залежить від способу установки, розміщення в приміщенні і організація доступу 

до обладнання ЦОД. Приблизний бюджет на закупівлю таких товарів можна 

оцінити також в тис. гривень. 

Разом, загальна вартість обладнання для організації віртуального ЦОД буде 

становитиме приблизно 250 тис. гривень. 

3.3 Вибір програмного середовища 

Розглянемо вибір програмного забезпечення для віртуалізації, порівняємо 

різні програмні середовища і виберемо найбільш ефективне. Необхідний веб-
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сервер для корпоративного сайту. Програмне забезпечення для нього має бути 

безкоштовним. 

3.3.1 Програмне забезпечення для веб-сервера 

Веб-сервер - це сервер, що приймає HTTP-запити від клієнтів, зазвичай веб-

браузерів, і видає їм HTTP-відповіді, разом з HTML-сторінкою, зображенням, 

файлом, медіа-потоком або іншими даними. 

Представник такого сервера з відкритим вихідним кодом, який вкрай 

широко застосовується як великими підприємствами так і приватними особами, 

це «Apache». Це багатоплатформовий web сервер, який працює на більшості 

сучасних операційних систем. Основними перевагами «Apache» вважаються 

надійність і гнучкість конфігурації. Він дозволяє підключати зовнішні модулі для 

надання даних, використовувати СУБД для аутентифікації користувачів, 

модифікувати повідомлення про помилки і т.д. 

Також для запуску корпоративного сайту потрібно СУБД. Однією з кращих 

СУБД для данного випадку є «MySQL». Її розробниками є компанія «Oracle», що 

в свою чергу гарантує високу продуктивність і безвідмовну роботу. «MySQL» 

ідельно підійде для хороших ІТ компаній. 

Всі компоненти веб-сервера будуть розташовані на одній з віртуальних 

машин. 

3.3.2 Програмне середовище для реалізації системи віртуалізації 

Відповідно до вимоги хороших ІТ компаній, сервісне програмне 

забезпечення повинно бути платним. Монітор віртуальних машин повинен бути 

надійним і продуктивним і забезпечувати роботу необхідних мережевих сервісів 

ЦОД. 

Лідерами в віртуалізації промислового рівня прийнято вважати компанії 

VMware і Microsoft. Порівняння двох платформ представлено в таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 

 VMware ESXi Microsoft Hyper-V 

Розмір гіпервізору 

(включаючи ОС 

управління) 

VMware ESXi – 32 Мб 

З Windows Server 2008 – 10 Гб 

З Windows Server Core – 2.6 

Гб 

Необхідна ОС 
Вставновлюється на «голе» 

залізо 

Windows 2008 x64 

Standard/Enterprise/Datacenter 

Editions 

Підтримувані ОС 

- Microsoft WindowsNT4.0 

/2000/2003/XP/Vista 

- Red Hat Enterprise 2.1/3/4/5 

- Red Hat Linux Advanced Server 

2.1 

- Redhat Linux 7.2/7.3/8.0/9.0 

- SUSE Linux Enterprise Server 

8/9/10 

- SUSE Linux 8.2/9.0/9.1/9.2/9.3 

- FreeBSD 4.9/4.10/4.11 

- NetWare 6.5/6.0/5.1 

- Solaris 10 for X86 

- Vista 

  - Windows 2008 Beta 

- MS Windows 2008 

- MS Windows 2003 

- Windows Vista 

- Windows XP Professional 

- Windows 2000 Server 

- SUSE Enterprise Linux Server 

10 

SP1 

 

  - Windows 2003 Standard 

/Enterprise 

SP1/SP2/R2 64-bit + Virtual SMP 

 

Жива міграція VMware VMotion Quick Migration 

Висока доступність VMware HA MS Host Clustering 

Динамічне управління 

ресурсами 
VMware DRS NLB 

«Жива» міграція на рівні 

віртуальних сховищ 
VMware Storage VMotion Не підтримується 

Максимальні параметри 

віртуальної машини 

64Гб RAM 

4 CPU 

64Гб RAM 

4 CPU 

Розберемо переваги і недоліки 2 платформ: 
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 Завдяки настільки малому розміру ESXi, з'явилася можливість 

вбудовувати його в сервери на апаратному рівні, що дозволяє розгортати 

віртуальну інфраструктуру швидше і зручніше. Крім того, малий розмір 

гипервизора ESXi пропонує збільшену надійність і безпеку. 

 Недолік підходу Microsoft досить очевидний - на працездатність 

гіпервізору впливають ризики безпеки, уразливості і помилки ОС Windows 2008, 

що знижує надійність віртуальної платформи. 

 Треба сказати, що на відміну від ESXi, Hyper-V підтримує гостьові ОС зі 

значними обмеженнями за кількістю віртуальних процесорів на віртуальну 

машину. 

Крім того, в списку підтримуваних ОС VMware є всі основні Linux-системи, 

чим явно не може похвалитися Microsoft зі своїм Hyper-V. 

 Механізм роботи Hyper-V Quick Migration грунтується на тому, що на час 

передачі стану віртуальної машини з одного хоста на інший вона 

«заморожується». Цей час залежить від декількох параметрів, в тому числі від 

обсягу оперативної пам'яті і інтенсивності використання віртуальної машини. 

Виходить, що на час передачі стану віртуальної машини всі мережеві з'єднання 

обриваються і клієнтам потрібно після проведення міграції заново встановлювати 

з'єднання. VMotion на відміну від Quick Migration є дійсно живою міграцією, тому 

що на час передачі стану віртуальної машини з одного хоста на інший 

«заморожування» віртуальної машини не відбувається, і, відповідно, немає ніяких 

обривів здійснювати підключення до мережі. 

Однак варто зазначити, що швидкість міграції Quick Migration значно вище 

VMotion. 

 MS Host Clustering в плані налаштування набагато складніше, ніж 

VMware, однак, при цьому є широко поширеним рішенням щодо відмовостійкості 

фізичних серверів. 
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 Хоча порівнювати DRS і NLB не цілком коректно (це все-таки різні 

підходи до управління ресурсами), все ж хотілося б відзначити, що DRS є значно 

більш просунутим в плані технології рішенням. NLB працює тільки на 

мережевому рівні, на відміну від DRS, який дозволяє розподіляти не тільки 

мережеве навантаження, але і навантаження процесора і пам'яті. 

 Storage VMotion дозволяє переміщати файли віртуальної машини від 

одного масиву зберігання до іншого без порушення роботи віртуальної машини. 

Це означає, що користувачі VMware VI3 уникають час простою при переміщенні 

запущеної віртуальної машини з одного сховища на інше. 

В даний час у MS Hyper-V еквівалента SVMotion немає. 

 Microsoft рекомендує використовувати 4 віртуальних процесора тільки 

для віртуальних машин з гостьової системою Windows Server 2008 RC1 (див. 

Підтримувані ОС). 

 Хоча Hyper-V і підтримує значно більшу кількість обладнання, ніж ESXi 

Server, основні серверні платформи і системи зберігання присутні в списках 

сумісності VMware. 

Відсутність Storage VMotion, недопрацьований механізм Quick Migration, 

короткий список підтримуваних ОС, обмеження за кількістю віртуальних 

процесорів за плюсом загальної гнучкості продукту показує, що Microsoft Hyper-

V в даний час істотно відстає від VMware ESXi в плані технології і набору 

можливостей. Крім того, в разі, якщо у вашій інфраструктурі велика кількість 

UNIX-систем, то про віртуалізації на платформі Microsoft Hyper-V вам доведеться 

забути. В цілому ESXi більш готовий і відтестований продукт. Таким чином, ця 

система віртуалізації VMware є кращим рішенням для використання в 

проектуванні віртуального ЦОД для будь якої ІТ компанії. 

Частина програмного забезпечення ЦОД буде безкоштовним, поширюваним 

за ліцензією. Інша частина буде платною. Ціни, кількість і найменування 

придбаних ліцензійних продуктів вказано в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2. 

Назва Назва продукту К-сть 
Вартість одиниці, 

грн 

Загальна 

вартість, грн 

Операційна 

система для 

vCenter 

Microsoft Windows Server 

2008 R2 x64 Standart 
2 

8000 

 

 

 

16000 

 

 

  

Середовище 

віртуалізації 

VMware 

VMware ESXi, vCenter, 

vSphere Client 
2 26200 

52400 

 

Всього: 68400 

 

Таким чином загальна вартість програмного забезпечення для ЦОД, 

становить 68400 гривень. 

3.3.3 Організація резервного копіювання 

Для організації резервного копіювання є дві схеми, які можуть 

поєднуватися один з одним. 

1. За допомогою програми Acronis Backup and Recovery Server, яка йде в 

комплекті з мережним сховищем. Вона дозволяє створювати точні образи 

жорсткого диска, а так само директорій і файлів. Образ розділу, що включає 

абсолютно всі зберігання на жорсткому диску, додатки і операційні системи, 

може бути відновлений у разі збою старого диска і будь-яких інших фатальних 

помилок програмного і апаратного забезпечення. Схема резервного копіювання 

може бути створена за допомогою планувальника завдань, всі операції 

(включаючи очистку) будуть виконуватися автоматично. 

2. За допомогою засобів VMware. Такі як клонування, бекапіювання і 

снепшот. 
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Всі створені резервні копії будуть зберігатися в надійному RAID-6 масиві 

NAS сховища. Операції резервного копіювання слід проводити в період 

мінімального завантаження серверного обладнання (зазвичай ніччю). 

3.4 Установка і налаштування програмного забезпечення системи 

віртуалізації 

В даному розділі розглянуті установка і настройка програмного середовища 

віртуалізації VMware vSphere. Під VMware vSphere розуміються такі продукти: 

VMware ESXi і VMware vCenter. 

VMware ESXi – це гіпервізор. Так називається програмне забезпечення, що 

створює віртуалізацію. 

VMware vCenter – це додаток під Windows, що є засобом централізованого 

управління віртуальною інфраструктурою, тобто всіма ESXi, створеними на них 

мережами, віртуальними машинами і іншим. 

3.4.1 Установка ESXi 

ESXi - це операційна система. Її встановлення мало чим відрізняється від 

установки інших ОС, хіба що своєю простотою - внаслідок вузької спеціалізації 

цієї ОС. ESXi складається з двох компонентів - гипервизор і Linux. 

Гіпервізор - це написаний програмістами VMware компонент, який і 

створює віртуалізацію.  

Встановити VMware ESXi можна двома способами: 

1. На локальні диски сервера. 

2. На флеш накопичувач. 

Звичайно простіше використати перший варіант тому, для установки був 

підготовлений диск з дистрибутивом VMware ESXi свіжої версії. 

Існує два варіанти установки VMware ESXi: 

1. Встановлення вручну 

2. Автоматична установка 
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Відмінності в цих варіантах не суттєві, розглянемо другий варіант - це 

автоматична установка. 

До складу дистрибутива ESXi входить готовий файл відповідей. Щоб 

задіяти його, слід після завантаження установника натиснути «Tab» і до 

параметрів дописати рядок ks = file: //etc/vmware/weasel/ks.cfg. 

Тепер можна приступати до установки. 

Після виконання всіх дій перерахованих вище, з'явиться меню представлене 

на малюнку 3.4. 

 

Рис.3.4. Меню встановлення VMware ESXi. 

Вибираємо ESXi Installer. Далі буде екран завантаження, після чого 

з'явиться ліцензійна угода, приймаємо її кнопкою F11. 

Так як встановлювати ESXi будемо на локальні диски, слід вибрати назву 

диска, куди будемо встановлювати ESXi. Вибір місця встановлення показаний на 

малюнку 3.5. 
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Рис. 3.5. Вибір місця встановлення ESXi. 

Далі буде пропозиція про перезавантаження. Фактично встановлення буде 

закінчене, але потрібно налаштувати ще кілька параметрів самого ESXi. За 

замовчуванням пароль root порожній, для безпеки потрібно встановити пароль. 

Встановлення пароля проводиться в меню Configure Root Password, меню 

показано на малюнку 3.6. 

 

Рис. 3.6. Меню встановлення нового пароля root. 

Для коректної роботи сервера ESXi потрібно налаштувати мережеві 

параметри. Для цього потрібно перейти в меню Configure Management Network, і 

налаштувати IP адреса сервера. Меню показано на малюнку 3.7. 
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Рис. 3.7. Меню настройки IP адреси. 

Після настройки IP адреси, збережемо його і перезавантажимо сервер. На 

цьому установка і більшість параметрів VMware ESXi завершені. 

3.4.2 Установка vCenter Server 

Так як у віртуальній інфраструктурі ІТ компаній використовуються 2 

сервера ESXi, необхідний vCenter Server. З допомогу vCenter Server створюється 

єдиний інтерфейс управління віртуальним середовищем. Всі дії будуть проходити 

саме через нього. Якщо в майбутньому планується масштабування, він просто 

необхідний. 

Є два варіанти установки vCenter Server: 

1. На фізичну машину. 

2. На віртуальну машину. 

Для установки на віртуальну машину знадобиться фізичний комп'ютер 

(можна використовувати свою робочу машину). Встановимо на неї vSphere Client. 

Установка його дуже проста і не викликає складнощів. 

Після установки підключаємося безпосередньо до ESXi (вводимо IP адресу, 

логін і пароль який вказували раніше) і створюємо віртуальну машину. Після 

створення віртуальної машини для vCenter Server, приступаємо до його 

установки. 
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В процесі установки будуть встановлені наступні програми і служби: 

vCenter Server, SQL Server 2005 Express і кілька інших додатків, але вони нам не 

знадобляться. Складнощі в інсталяції програмного забезпечення у адміністратора 

системи не виникне. Відразу після установки vCenter Server, вже працює і до 

нього можна підключатися за допомогою vSphere Client, авторизувавшись під 

обліковим записом локального адміністратора сервера. 

Розглянемо основні елементи інтерфейсу vSphere Client. Елементи 

інтерфейсу поділені на чотири великі категорії. 

Скріншот головного меню показаний на малюнку 3.8 

 

Рис. 3.8. Основні елементи vSphere. 

Inventory - тут згруповані основні елементи інтерфейсу по роботі з усіма 

об'єктами віртуальної інфраструктури: 

 Hosts and Clusters - без перебільшення, найголовніший пункт. У ньому 

можна налаштувати сервери, кластери, віртуальні машини. 

 VMs and Templates – тут відображаються віртуальні машини і шаблони, а 

також папки для них - ієрархія віртуальних машин тут не залежить від їх 

фізичного розміщення на тих чи інших серверах і кластерах. Зручно, коли 
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необхідно працювати з віртуальними машинами, і тільки з ними, особливо якщо 

потрібно їх якось згрупувати за ознакою організації. 

 Datastores - тут відображаються всі сховища, підключені хоча б до одного 

ESXi нашої інфраструктури. 

 Networking - тут відображаються групи портів для віртуальних машин на 

стандартних віртуальних комутаторах, і, головне, тут можна створювати і 

налаштовувати розподілені віртуальні комутатори VMware. Інтерфейс клієнта 

vSphere, vCenter, ESXi. 

Administration – задачі адміністрування: 

 Roles - звідси налаштовуємо і отримуємо інформацію про роздачу прав у 

віртуальній інфраструктурі. 

 Sessions - перегляд поточних сеансів роботи з vCenter, розсилка 

повідомлень підключеним користувачам і відключення сесій. 

 Licensing - настройка ліцензування vCenter і ESXi. Саме тут вказуємо 

ключі продукту і призначаємо їх різним серверам. 

 System Logs - журнали подій vCenter (коли клієнт vSphere підключений 

до vCenter) і ESXi (коли клієнт підключений до ESXi безпосередньо). Стануть в 

нагоді при вирішенні проблем. Це набагато зручніше, ніж шукати файли журналів 

самостійно. Так доступні не всі, але основні журнали. 

 vCenter Server Settings - налаштування сам vCenter Server. Саме тут можна 

вказати, наприклад, поштовий сервер для розсилки повідомлень або 

налаштування оповіщення по SNMP. 

Management - допоміжні можливості vCenter: 

 Scheduled Tasks - планувальник завдань vCenter Server. Зверніть на нього 

увагу - за його допомогою можна запланувати на зручний час багато операцій, 

такі як включення і виключення ВМ, розгортання ВМ з шаблону, міграція ВМ, 

знімки стану ВМ та ін. 

 Events - всі події, що vCenter отримує з серверів і генерує сам. 
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 Maps - цей механізм дозволяє будувати графічні схеми зв'язків між 

об'єктами інфраструктури. Якщо стоїть завдання подивитися, які ВМ лежать на 

тих чи інших сховищах або на яких серверах існують ті чи інші мережі, то вам 

сюди. 

 Host Profiles - одного разу створений профіль налаштувань доступний для 

редагування в цьому розділі інтерфейсу. 

 Customization Specification Manager - vCenter дозволяє знеособлювати 

деякі гостьові ОС при клонуванні або розгортанні з шаблону. Збережені файли 

відповідей майстра розгортання потрапляють сюди. Тут же можна їхніх 

імпортувати або експортувати, створювати і редагувати. 

 Solution and Application - сюди потрапляють функції, які з'являються в 

vSphere через установку додаткових додатків-плагінів (можуть бути відсутні якщо 

вони не встановлені). 

3.4.3 Налаштування ESXi і vCenter 

Отже, тепер є свіжовстановлені сервери ESXi і vCenter. Також встановили 

на  робочу станцію клієнт vSphere і підключилися до vCenter. Типовий перелік дій 

для підготовки віртуальної інфраструктури до повноцінної роботи виглядає 

приблизно так: 

1. Додавання серверів ESXi в консоль vCenter. 

2. Налаштування ліцензування серверів ESXi і vCenter. 

Для додавання серверів в консоль vCenter необхідно, щоб в ній існував 

об'єкт типу «Datacenter». Такий об'єкт як  папка, для об'єктів усіх інших типів - 

серверів, кластерів, віртуальних машин, сховищ, мереж та іншого. Таким чином, 

за допомогою папок Datacenter ви можете згрупувати частини інфраструктури. Це 

стане в нагоді в тих випадках, коли у вашій компанії існують кілька 

адміністративних груп, які керують незалежними віртуальними 

інфраструктурами. Всі ці інфраструктури управляються одним vCenter, з однієї 
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консолі, але на рівні прав можна обмежувати області видимості для різних 

користувачів.  

Для створення потрібно викликати контекстне меню для кореневого об'єкта 

ієрархії vCenter - виберіть в ньому пункт New Datacenter. Ім'я об'єкта вибираємо 

на свій розсуд. 

Тепер в контекстному меню вже створеного Datacenter вибрати пункт Add 

Host. Запустити майстра та вказати ім'я або IP-адресу сервера ESXi, користувача 

root і його пароль. Переважно додавати сервери по імені. Пароль користувача root 

необхідний vCenter, щоб створити на цьому ESXi свого власного користувача 

vpxuser, з-під якого в подальшому vCenter і буде підключатися до цього ESXi. 

Таким чином, подальша зміна пароля root на ESXi сервері не впливає на vCenter. 

При установці ESXi і vCenter за бажанням потрібно вказати ключ продукту. 

Але можна і не вказувати - тоді ці продукти почнуть працювати в «Evaluation» 

(оцінюючий) режимі. Для ESXi це взагалі є одним можливим варіантом – на етапі 

його установки ключ ввести не можна. Але після установки навіть для 

безкоштовної версії ключ ввести необхідно. 

vCenter ліцензується поштучно, так що ключ для нього повинен містити 

стільки ліцензій, скільки серверів vCenter планується використовувати. 

Для вказівки ліцензії потрібно пройти в Home –> Licensing. У цьому вікні 

необхідно додати ключ продукту. Для прикладу, візьмемо сервер vCenter і 2 

сервера ESXi. 

Запустимо майстер Manage vSphere Licenses і пройдемо по кроках: 

1. Add License Keys - введемо тут ключі. 

2. Assign Licenses - тут видно сервери vCenter і ESXi, вкажемо яким ключем 

будемо ліцензувати сервера. 

3. Remove License Keys - потрібно для видалення ключів. 

Якщо сервер перестав бути ліцензований, наприклад через закінчення 

терміну дії ліцензії, то на такому сервері перестануть включатися віртуальні 

машини (хоча запущені працювати продовжать). 
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Всі настройки будуть виконані в графічному інтерфейсі vSphere. Для цього 

потрібно пройти в Home –> Hosts and Clusters –> Configuration для настроюваного 

сервера. 

1. Security Profile - для ESXi це різні налаштування безпеки пов'язані з 

підключенням до сервера і інші. 

2. Time Configuration - в цьому пункті ви можете включити клієнт NTP на 

ESX) і вказати йому налаштування синхронізації часу. 

3. Licensed features - тут ви можете переглянути інформацію про діючі для 

цього сервера ліцензії. Також тут можна налаштовувати ліцензування сервера, 

однак якщо сервер керується через vCenter і ліцензування для цього сервера вже 

налаштоване через vCenter, то налаштування, задане на рівні сервера, буде 

скасоване. 

4. DNS and Routing - тут можна вказати ім'я сервера, суфікс домену DNS, 

адреси серверів DNS і шлюзи за замовчуванням для VMkernel. 

5. Virtual Machine Startup and Shutdown - тут налаштовуються автозапуск 

віртуальних машин при включенні сервера, порядок їх включення і паузи між 

включеннями різних ВМ. Також тут можна вказати, що робити з віртуальними 

машинами, коли сам сервер вимикається. 

6. Authentication Services - настройка аутентифікації на ESXi за допомогою 

облікових записів з Active Directory. 

3.5 Висновки 

Віртуалізація інфраструктури, що запроваджена в ЦОД забезпечує 

зниження витрат і при цьому збільшує ефективність, коефіцієнт використання, 

також підвищує гнучкість наявних активів: 

 Збільшення віддачі від апаратних ресурсів: об'єднання загальних ресурсів 

інфраструктури в пули (консолідацію серверів), збільшення рівня використання 

серверного обладнання. 



69 
 

 Зниження витрат на ЦОД за рахунок зменшення фізичної 

інфраструктури. Зменшення числа серверів і супутніх пристроїв тягне за собою 

зменшення необхідної площі приміщень і скорочення потреб в електроенергії на 

споживання та охолодження. 

 Збільшення доступності обладнання та програм для підвищення рівня 

безперервності роботи: надійне резервне копіювання і перенесення віртуальних 

середовищ цілком без переривання працездатності. Автоматизація вирішення 

планових простоїв, і швидке відновлення після непередбачених збоїв. 

 Експлуатаційна гнучкість: оперативне реагування на зміни системи, 

завдяки динамічному управління ресурсами і прискореної ініціалізації серверів. 

 Покращення керування: розгортання і адміністрування віртуалізованих 

ресурсів значно зручніше і ефективніше за рахунок консолідації програмної 

складової і додаткової централізації управління. 
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4 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗА РАХУНОК ВІРТУАЛІЗАЦІЇ 

СЕРВЕРНИХ СТАНЦІЙ 

4.1 Автоматизація процесів та мережевих задач 

Історія мереж з віртуалізацією така ж далека, як і історія віртуалізації 

серверів. VLAN і VPN дозволяють створювати віртуальні мережі всередині 

фізичної мережевої інфраструктури та застосовувати різні профілі з'єднань, 

забезпечення безпеки і якості сервісу. У зв'язку зі збільшеним попитом на більш 

гнучкі середовища ІТ, тепер доводиться забезпечувати і підтримку динамічних 

серверних середовищ, що дозволяє в міру необхідності створювати з'єднання 

всередині інфраструктури серверів і зберігання, налаштовувати їх та знову 

видаляти. 

Виступаючи як проміжна ланка між віртуалізованими серверами і 

системами зберігання, мережа повинна розпізнавати різні технології їх 

віртуалізації, тобто потрібна підтримка максимальної кількості різновидів 

гіпервізора різних виробників, різноманітних специфічних інструментів 

управління для віртуальних середовищ, а також загальновизнаних галузевих 

стандартів для мереж. Інакше можна потрапити в залежність від окремих 

виробників або архітектур. 

 

Рис. 4.1. Автоматизація процесів VLAN мереж. 
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Впровадження автоматизованого динамічного мережевого рівня в ЦОД - 

досить нова ідея, але багато виробників її вже підхопили і пропонують 

автоматизовані комутатори для її практичної реалізації. Автоматизовані 

комутатори здатні в міру необхідності надавати профілі VLAN і порти в 

потрібних місцях призначення та інформувати адміністраторів про виникаючі при 

цьому проблеми (див. рис. 4.1). Крім того, вони виконують безліч інших завдань в 

віртуалізованих середовищах серверів і систем зберігання, з якими довелося б 

справлятися мережевим адміністраторам. 

При міграції віртуальної машини з одного фізичного сервера на інший 

комутатор повинен автоматично здійснювати міграцію VLAN і профілів портів. 

Автоматизація при віртуалізації додатків не нова і досить популярна в 

корпоративному секторі, відразу можна пригадати режими сумісності, було 

запущено програму, яка дозволяла примітивно запустити застарілі додатки в 

середовищі сучасних ОС. Віртуалізація дала хід подальшого розвитку цієї ідеї і 

дозволила значно її вдосконалити. 

Віртуалізований додаток запускається в окремому контейнері, який містить 

також необхідні налаштування середовища, змінні оточення, бібліотеки, ресурси. 

Це дозволяє знизити взаємний вплив запущених програм між собою і 

операційною системою і на практиці дозволяє запускати застарілі і несумісні 

додатки, різні версії одного і того ж додатка одночасно без оглядки на сумісність. 

Для запуску такого додатка користувачеві досить скопіювати необхідний 

контейнер до себе на комп’ютер і запустити його. Адміністратори оцінять такі 

можливості як швидке розгортання додатків і низький ступінь впливу 

користувачів на них, якщо навіть користувач і зміг щось зіпсувати, достатньо 

буде замінити його контейнер з додатком новим. А про економію часу і коштів на 

розгортання навіть і говорити не варто. Незважаючи на те, що групові політики 

AD (Active Directory) дозволяють автоматично встановлювати додатки багато з 

них вимагають подальшого налаштування і не вирішують проблеми конфліктів 

сумісності. З віртуальними додатками досить один раз налаштувати контейнер і 

поширювати його без оглядки на сумісність. 
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Тому можна сказати, використання технологій віртуалізації дозволить: 

 Скоротити серверний парк або відмовитися від покупки нових серверів, і 

при цьому збільшити продуктивність наявних серверів. Тим самим можна 

економити місце в приміщенні та гроші на придбання нового обладнання. 

 Знизити витрати на підтримку ІТ-структури за рахунок автоматизації 

ряду процесів адміністрування та обслуговування обчислювальних систем. Значна 

частина роботи з адміністрування ІТ-структури може бути виконана дистанційно, 

що дозволяє скоротити непродуктивні витрати ІТ-персоналу 

4.2 Автоматизація управління 

Віртуалізація мережі дозволяє уникнути дуже багато вручну виконуваних 

робочих процесів з управління віртуалізованими серверами і системами 

зберігання даних, тому вдається уникнути додаткових витрат, помилок і 

неефективних процесів. Для підтримки віртуальних середовищ необхідно 

перевести мережі підприємства від статичних з'єднань до динамічного управління 

ними, що дозволяє автоматизувати надання даних для віртуальних машин і 

віртуалізованих ресурсів зберігання. В даний час багато виробників пропонують 

рішення, що підтримують такий функціонал. 

Впровадження технологій віртуалізації має на увазі необхідність 

організаційних змін. Традиційно на підприємствах існують окремі команди 

адміністраторів для управління серверами, системами зберігання і мережами. 

Кожна з них відповідає за свою частину інфраструктури ІТ, а взаємодія між ними 

зазвичай зводиться до мінімуму. Така модель виправдовувала себе, коли 

інфраструктура ІТ з її чітко визначеними інтерфейсами між серверами, системами 

зберігання даних і мережами представляла собою статичне утворення. 

З появою віртуалізації вимоги змінюються. Міграція віртуальних машин з 

одного сервера на інший впливає не тільки на серверне середовище, а й на 

з’єднання його зберігання і мережевих ресурсів. Традиційна модель управління ІТ 

передбачає, що серверний адміністратор передає адміністраторам систем 

зберігання і мереж вказівки по внесенню змін. Однак в віртуалізованому 
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середовищі перенесення ВМ повиненне здійснюватися швидко, що має на увазі 

інтеграцію серверів, пам'яті і мереж, а також автоматизацію процесів управління. 

Разом з віртуалізацією поширилися і нові технології, що ускладнюють 

управління. Наприклад, багато гіпервізорів включають в себе так звані віртуальні 

комутатори. 

Віртуальними комутаторами зазвичай керують адміністратори мережевого 

середовища за допомогою керуючої консолі гіпервізору, тому управління 

віртуальною частиною мережі виконує адміністратор віртуальної інфраструктури, 

в той час як фізична частина входить в зону відповідальності мережевого 

адміністратора. Такий розподіл обов'язків призводить до появи суперечностей в 

мережевих правилах і неминучого виникнення проблем із забезпеченням безпеки 

і продуктивності. Певну допомогу можуть надати стандарти на зразок Ethernet 

Virtual Bridging (EVB), але до теперішнього часу їх розробка ще не завершена і 

широкого поширення вони не отримали, так що поки адміністраторам доводиться 

самостійно вирішувати питання про розподіл обов'язків при управлінні 

віртуальними мережами. EVB - це стандарт IEEE, що функціонує між 

обладнанням віртуального комутатора в гіпервізорі і фізичним інтерфейсом 

комутатора. 

Шлях до динамічних віртуальних ЦОД дуже тернистий. Він ставить безліч 

питань організаційного характеру і змушує адміністраторів розбиратися з новими 

технологіями. Однак має сенс пройти цей шлях до кінця, адже гнучкий ЦОД 

майбутнього буде значно простіше в управлінні і краще виконувати вимоги 

кінцевих користувачів, ніж статичні обчислювальні центри. Успішному 

завершенню цієї еволюції сприяє автоматизація мережевих завдань, що 

забезпечує моментальне здійснення змін. Тоді мережа стане такою ж віртуальної і 

динамічною, як встановлені в ній сервери та системи зберігання даних. 

4.2.1 Рішення від VMware 

На сьогоднішій день комплекс продуктів VMware – vRealize готовий 

покласти на свої плечі максимум бізнес процесів в автоматизації. З них варто 
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відзначити реалізацію доступу до повного комплексу DevOps: від початку 

розробки додатків і до виходу кінцевого продукту. 

Головним чином, це порадує адміністраторів, адже одного разу 

побудувавши архітектуру, йому залишиться тільки підтримувати її в необхідному 

стані, за замовчуванням автоматизувавши всі пов'язані з цим процеси. Але, і ІТ-

директор зможе гідно оцінити можливість проведення моніторингу в будь-який 

момент і отримання звіту в розрізі будь-якого аспекту системи. При цьому і самі 

звіти відрізняються гнучкістю свого формування: можна оцінювати цільове 

використання ресурсів, наскільки завантажена система, які додаткові модулі 

задіяні. 

Ще один корисний момент для ІТ-директорів: vRealize пропонує 

надзвичайно цікаві сценарії. Система може показати прогнозовані нею, відповідно 

до обраного сценарію, обсяги, відзначить, де буде знаходитися критичний поріг з 

точки зору процесорної потужності, оперативної пам'яті, запасу місця на системі 

зберігання і т.д. Це дозволить аргументовано готуватися до розширення системи і 

різного роду оновлень. 

Можна вважати VRealize дуже потужною системою автоматизації. 

Простежить, попередить, підкаже, як краще виправити помилки. З точки зору 

керівника, vRealize просто незамінний. Для наочності можна навести конкретні 

цифри. Припустимо, на налаштування однієї віртуальної машини йде 20 хвилин, а 

на налаштування систем загальної автоматизації - 3 години. З одного боку, 3 

години - це багато, але з іншого, що якщо таких машин десятки, сотні, тисячі? 

Автоматизація вагомо економить час - і це факт, який не можна скидати з 

рахунків. До того, як автоматизація почала свій популярний шлях по планеті, 

адміністратор міг повноцінно обслуговувати, в кращому випадку, півсотні машин. 

Сьогодні ж вона дозволяє майже необмежено збільшувати їх пакет. Крім того, 

автоматизація дозволяє створювати стійкі схеми, що призводять до збоїв, лише 

при помилках логічної побудови. І, нарешті, не можна забувати і про третю 

перевагу: погодьтеся, відчуваєш себе генієм, в лічені секунди оживляючи або, 

навпаки, гасячи тисячі віртуальних машин. 
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VMware Go - програмний продукт для тих, хто хоче почати отримувати 

безкоштовну систему від VMware на базі Free ліцензії ESXi. Є можливість 

отримати автоматизацію деяких процесів і централізувати управління 

віртуальною інфраструктурою. Розділяють дві версії продукту, безкоштовний 

VMware Go і безкоштовний VMware Go Pro. 

Завдяки використанню віртуалізації VMware вдається скоротити капітальні 

витрати завдяки консолідації серверів. Автоматизація дозволяє скоротити 

експлуатаційні витрати і домогтися істотного скорочення планованих і 

незапланованих витрат. Віртуалізація VMware дозволяє: 

 Знизити експлуатаційні та капітальні витрати завдяки збільшенню 

енергоефективності та скорочення потреб обладнання за рахунок консолідації 

серверів. 

 Забезпечити широкий набір можливостей для підтримки безперервності 

бізнес-процесів і аварійного відновлення віртуалізованної інфраструктури після 

збою за допомогою поліпшених інструментів на основі VMware vCenter Site 

Recovery Manager. 

 Віртуалізувати важливі програми першого рівня, в тому числі бази даних 

і важливі корпоративні додатки, а також забезпечити високий рівень якості 

обслуговування і продуктивності. 

 Автоматизація на основі політик дозволяє домогтися збільшення 

продуктивності та відповідності сучасним вимогам за рахунок автономної 

інфраструктури на основі VMware vCenter Operations Management Suite, VRealize 

та VMware Go. 
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ВИСНОВКИ 

Метою дипломного проектування, була розробка системи віртуалізації 

серверних станцій для автоматизації їх роботи. Для цього мною в аналітичній 

частині був проведений аудит інформаційної системи більшості звичайних 

серверних станцій і аналіз загроз інформаційної безпеки. В ході аналізу були 

виявлені такі слабкі місця як: 

 Застаріле обладнання; 

 Низька ефективність розподілу ресурсів; 

 Складність в адмініструванні. 

Після проведення роботи, центр обробки даних має кілька рівнів 

відмовостійкості і систему резервного копіювання, що визначає надійність даної 

інформаційної системи. Завдяки використанню нових технологій апаратного і 

програмного забезпечення, інфраструктура ЦОД має високу швидкодію і дозволяє 

гнучко масштабувати дану інформаційну систему. Віртуалізація та кластеризація 

дозволяє адаптувати ЦОД для підприємств різного рівня і вирішення завдань 

різного класу. 

Внутрішня структура ЦОД захищена від вторгнень з зовнішніх мереж 

фаєрволом, мережева структура прихована від зовнішніх мереж, сегментація ЦОД 

створює додатковий рівень захисту. 

Закуплено нове, сучасне обладнання, яке відповідає всім стандартам. 

Застосовані новітні технології, що зводять до мінімуму втрати від відмови 

обладнання. 

Програмне забезпечення для віртуалізації представлено лідером в цій 

області, компанії VMware. Завдяки чому, безпеку гіпервізора і гостьових ОС, 

забезпечується на належному рівні. 

У проекті надані необхідні розрахунки і графічні малюнки, специфікації 

обладнання, необхідні для побудови системи. Розглянуто питання щодо 

налаштування та автоматизації віртуального середовища. Зроблено приблизний 

розрахунок витрат на створення віртуального центру обробки даних. 
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Розробка і впровадження інформаційних систем подібного рівня є однією з 

цікавих і важливих завдань в області побудови захищених систем, потреба у 

використанні яких зростає з кожним днем. 
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