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Аналіз сучасних технологій віртуалізації для побудови інформаційно-телекомунікаційних систем. У 

статті проводиться аналіз сучасних технологій віртуалізації, порівняльний аналіз віртуальних машин і 

контейнерів, наведені переваги та недоліки використання цих технологій для побудови елементів ІТС. 
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Постановка завдання у загальному вигляді 

Сучасний розвиток ІТ-сфери та широке впровадження новітніх технологій вимагає 

використовувати нові підходи щодо реалізації, тестування та впровадження елементів 

інформаційно-телекомунікаційних систем, які в свою чергу забезпечують роботу та 

інформаційний обмін у всіх державних та приватних установах, організаціях. З часом збій чи 

зупинка роботи IT системи безсумнівно призводить до великих втрат часових показників, 

матеріально-технічних витрат, що особливо актуально для відомчих та військових систем.    

У результаті появи все більш потужних програмно-апаратних платформ росте 

обчислювальна спроможність комп’ютерного обладнання та пропускна здатність мережевих 

інтерфейсів, що дозволяє перенести функціонал: серверів (мережевих служб), активного 

мережевого обладнання, персональних робочих місць, які використовуються в організаціях 

на віртуальну платформу. 

В свою чергу перед будь-якою установою постає ряд завдань:  

оптимізація розподілу корисного навантаження між наявними серверами організації;  

необхідність роботи різних операційних систем на одній апаратній базі з одночасною 

роботою багатьох абонентів; управління центрами обробки даних та маніпулювання 

великими об’ємами інформації; гарантоване виділення ресурсів для особливо важливих 

додатків; динамічний перерозподіл ресурсів між додатками; забезпечення використання 

наявних фізичних пристроїв різними додатками, емуляція необхідного серверного та 

мережевого обладнання; міграція додатків між різними фізичними серверами [1]. 

Одним із перспективних напрямків, що дозволяє вирішити вище приведені завдання та 

має широке використання  в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах 

військової сфери провідних країн світу, є використання технологій віртуалізації 

обчислювальних систем. На сьогоднішній день найбільш перспективними технологіями 

віртуалізації, які покривають основні потреби ІТ сфери є віртуальні машини (ВМ) та 

контейнери. Однак виникає завдання щодо ефективності застосування та впровадження 

даних технологій на різних вузлах інформаційно-телекомунікаційної системи.  

Аналіз останніх публікацій. Аналіз останніх публікацій показав, що питання 

використання  технологій віртуалізації для побудови сучасних ІТ-систем набули широкого 

впровадження та постійно удосконалюються.  
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У роботі [2, 3, 4] описані основні підходи та проведено узагальнення методів 

віртуалізації. Практичне впровадження сучасних технологій віртуалізації представлено у 

роботах [5, 6]. Отже, останні тенденції розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем 

спрямовані на ефективне використання наявних ресурсів, застосовуючи сучасні методи та 

технології віртуалізації. В даних роботах не було здійснено порівняльний аналіз технологій 

віртуалізації з позиції забезпечення ефективності побудови елементів структури ІТС. 

Метою статті є аналіз сучасних технологій віртуалізації, як способу побудови 

елементів інформаційно-телекомунікаційної системи.  

Виклад основного матеріалу. На даному етапі розвитку обчислювальних систем все 

більш широко використовується перехід від горизонтального до вертикального 

масштабування. Одним із аспектів цього принципу є зменшення кількості фізичних серверів, 

які замінюються їх віртуальними аналогами. У зв’язку з цим, технологія віртуалізації 

фізичного обладнання вийшла на перші ролі в питаннях побудови  

інформаційно-комунікаційних систем. Суть технології віртуалізації полягає в можливості 

розміщення декількох ізольованих середовищ на одному фізичному сервері, що дозволяє 

зменшити кількість фізичного обладнання і заощадити матеріальні ресурси. 

Згідно зі статистикою, середній рівень завантаження процесорних потужностей у 

серверів під управлінням Windows не перевищує 10 %, у Unix-систем цей показник кращий, 

але в середньому не перевищує 20 % [1]. Низька ефективність використання серверів 

пояснюється підходом, який широко застосовується з початку 90-х років „один додаток – 

один сервер”, тобто кожного разу для розгортання нової програми необхідно закуповувати 

новий сервер. Очевидно, що на практиці це означає швидке збільшення серверного парку і, 

як наслідок – зростання витрат на його адміністрування, енергоспоживання та охолодження, 

а також потреби в додаткових приміщеннях для установки нових серверів і придбання 

ліцензій на операційні системи (ОС) для них. 

Віртуалізація ресурсів фізичного сервера дозволяє гнучко розподіляти їх між додатками 

(рис. 1), кожен з яких при цьому „бачить” тільки призначені йому ресурси і ”вважає”, що 

йому виділено окремий сервер, тобто в даному випадку реалізується підхід ”один сервер – 

кілька додатків”, але без зниження продуктивності, доступності та безпеки серверних 

додатків. Крім того, рішення віртуалізації дають можливість запускати в розділах різні ОС за 

допомогою емуляції їх системних викликів до апаратних ресурсів сервера. Крім 

енергозбереження та скорочення витрат, завдяки більш ефективному використанню 

апаратних ресурсів, віртуальна інфраструктура забезпечує високий рівень доступності 

ресурсів, більш ефективну систему управління, підвищену безпеку і вдосконалену систему 

відновлення в критичних ситуаціях [7]. 

 

 
Рис. 1. Віртуалізація – перехід від фізичного відокремлення серверів до логічного 

 

У комп’ютерних технологіях під терміном „віртуалізація” зазвичай розуміється 

абстракція обчислювальних ресурсів і надання користувачеві системи, яка „інкапсулює” 
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(приховує в собі) власну реалізацію [8]. Простіше кажучи, користувач працює із зручним для 

себе поданням об’єкта, і для нього не має значення, як об’єкт влаштований у дійсності. 

Віртуалізація покликана абстрагувати програмне забезпечення від апаратної частини. 

На сьогоднішній день можливість запуску декількох ВМ на одній фізичній машині 

викликає великий інтерес серед комп’ютерних фахівців, не тільки тому, що це підвищує 

гнучкість ІТ систем, а й тому, що віртуалізація дозволяє економити матеріально-технічні 

витрати. 

Підвищений інтерес до технологій віртуалізації, в даний час, не випадковий. Так, як 

обчислювальна потужність нинішніх процесорів швидко зростає, більшість користувачів 

користуються сучасною технікою з  двоядерними і багатоядерними системами, що значно 

краще дозволяє реалізувати значний потенціал ідей віртуалізації ОС і додатків, виводячи 

зручність користування комп’ютером на новий якісний рівень. Технології віртуалізації 

стають одним із ключових компонентів (в тому числі, і маркетингових) в найновіших і 

майбутніх процесорах Intel і AMD, в ОС від Microsoft і ряду інших компаній. 

Сьогодні, говорячи про технології віртуалізації, як правило, мають на увазі 

віртуалізацію серверів, так як остання стає найбільш популярним рішенням 

на ринку IT (рис. 2).  

 
Рис. 2. Співвідношення кількості віртуальних і фізичних серверів 

 

Віртуалізація серверів має на увазі запуск на одному фізичному сервері декількох 

віртуальних серверів. ВМ або сервери являються програмами, які запущені на хостовій ОС 

та емулюють фізичні пристрої сервера. На кожній ВМ може бути встановлена ОС, на яку 

встановлені додатки і служби. Типовими представниками є продукти VmWare (ESX, Server, 

Workstation) і Microsoft (Hyper-V, Virtual Server, Virtual PC).  

В свою чергу, сучасні центри обробки даних використовують достатньо великий об’єм 

приміщень і величезну кількість енергії, особливо якщо додати до цього системи 

охолодження та інфраструктуру, що їх супроводжують. Засобами технологій віртуалізації 

виконується консолідація серверів, тобто реалізація функціоналу великої кількості фізичних 

серверів у вигляді ВМ на одному високопродуктивному сервері (рис. 3). Число фізичних 

машин, необхідних для роботи в якості серверів, зменшується, що знижує кількість енергії, 

необхідної для роботи машин та їх охолодження, а також простір, необхідний для 

розміщення фізичних серверів [9].  
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Рис. 3. Віртуалізація серверів 

 

Віртуалізація не тільки зменшує потребу в придбанні додаткових фізичних серверів, 

але і мінімізує вимоги до їх розміщення. Використання віртуального сервера надає переваги 

по швидкості впровадження, використання і управління, що дозволяє зменшити час 

очікування розгортання будь-якого проекту. Не так давно з’явилися моделі останнього 

покоління процесорів в архітектурі x86 корпорацій AMD і Intel, де виробники вперше додали 

технології апаратної підтримки віртуалізації. До цього віртуалізація підтримувалася 

програмно, що природно приводила до великих накладних витрат продуктивності. 

На сьогоднішній день виділяють такі типи віртуалізації [10]:  

– віртуалізація серверів (повна віртуалізація і паравіртуалізація);  

– віртуалізація на рівні операційних систем; 

– віртуалізація додатків;  

– віртуалізація представлень. 

Повна віртуалізація (Full, Native Virtualization). Повна віртуалізація, що означає, що 

гіпервізор повністю емулює всі апаратні пристрої для віртуальних машин (рис. 4). Гостьові 

операційні системи не вимагають ніякої модифікації і поводяться так, ніби вони мають 

ексклюзивний доступ до всієї системи. Ефект виконання кожного процесу, запущеного в 

повній віртуальній машині, повинен бути збережений лише в межах цієї віртуальної машини  

не можна допустити, щоб віртуальні процеси змінювали стан інших віртуальних машин, 

керуючої програми або обладнання. Повна віртуалізація призводить до неоптимальної 

продуктивності, тому що повна емуляція зазвичай вимагає більше обчислювальних ресурсів 

(і накладних витрат) з боку гіпервізора [14]. 

 

 
Рис. 4. Логічна схема  повної віртуалізації 

Паравіртуалізація (paravirtualization) – техніка віртуалізації, при якій гостьові 

операційні системи готуються для виконання у віртуалізованому середовищі, для чого їх 

ядро незначно модифікується (рис. 5). Операційна система взаємодіє з програмою 

гіпервізора, який надає їй гостьовий API, замість використання безпосередньо таких 

ресурсів, як таблиця сторінок пам’яті, код, що стосується віртуалізації, локалізується 

безпосередньо в операційну систему [11]. Це робиться для того, щоб різні віртуальні машини 

могли працювати з апаратурою не конфліктуючи з іншими віртуальними машинами. Саме 

цей варіант є сьогодні найбільш актуальним напрямком розвитку серверних технологій 
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віртуалізації і застосовується в VMware ESX Server, Xen (і рішеннях інших постачальників 

на базі цієї технології), Microsoft Hyper-V. 

 

 

Рис. 5. Паравіртуалізація 
 

Переваги даної технології полягають у відсутності потреби в хостовій ОС – віртуальна 

машина встановлюються фактично на „голе залізо”, а апаратні ресурси використовуються 

ефективно. Недоліки полягають: в складності реалізації підходу і необхідності створення 

спеціалізованої ОС-гіпервізора. 

Віртуалізація на рівні ОС дозволяє віртуалізувати фізичні сервери на рівні ядра 

операційної системи (рис. 6).  

 
Рис. 6. Віртуалізація рівня ОС 

 

Шар віртуалізації ОС забезпечує ізоляцію і безпеку ресурсів між різними 

контейнерами. Шар віртуалізації робить кожен контейнер схожим на фізичний сервер. 

Кожен контейнер обслуговує додатки в ньому і робоче навантаження [12]. 

Основними перевагами контейнерної віртуалізації є: 

‒  контейнери виконуються на одному рівні з фізичними серверами. Відсутність 

віртуалізованого обладнання і використання реального обладнання та драйверів дозволяють 

отримати хорошу продуктивність; 

‒  кожен контейнер може масштабуватись до ресурсів цілого фізичного сервера; 

‒  технологія віртуалізації на рівні ОС дозволяє домогтися високої щільності, серед 

доступних серед рішень віртуалізації. Можливе створення і запуск сотень контейнерів на 

одному звичайному фізичному сервері; 

‒  контейнери використовують єдину ОС, що робить їх підтримку і оновлення дуже 

простою; 

Вагомим недоліком такого підходу є неможливість роботи гостьових систем, ядра яких 

відмінні від ядра розміщуючої ОС. Таким чином, за допомогою даної технології неможливо 

побудувати гетерогенні за ОС вузла кластери (наприклад, сумістити Windows і Linux 

кластери).  

Віртуалізація додатків. Віртуалізація додатків передбачає (рис. 7) застосування 

моделі значної ізоляції прикладних програм з керованим взаємодією з ОС, при якій 
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віртуалізується кожен екземпляр додатків, всі його основні компоненти: файли (включаючи 

системні), реєстр, шрифти, INI-файли, COM-об’єкти, служби.  

Додаток виконується без процедури інсталяції в традиційному її розумінні і може 

запускатися прямо з зовнішніх носіїв (наприклад, з флеш-карт або з мережевих папок). З 

точки зору ІТ-відділу, такий підхід має очевидні переваги: прискорення розгортання 

настільних систем і можливість управління ними, зведення до мінімуму не тільки конфліктів 

між додатками, а й потреби в тестуванні додатків на сумісність. Дана технологія дозволяє 

використовувати на одному комп’ютері, а точніше в одній і тій же операційній системі кілька 

несумісних між собою додатків одночасно. Віртуалізація додатків дозволяє користувачам 

запускати один і той же заздалегідь сконфігурований додаток або групу додатків з сервера. 

При цьому додатки будуть працювати незалежно один від одного, не вносячи жодних змін в 

операційну систему. Фактично саме такий варіант віртуалізації використовується в Sun Java 

Virtual Machine, Microsoft Application Virtualization (раніше називалося Softgrid), Thinstall (на 

початку 2008 р увійшла до складу VMware), Symantec / Altiris [13]. 

 

 
 

Рис. 7. Віртуалізація додатків 

 

Віртуалізація представлень (робочих місць). Віртуалізація представлень передбачає 

емуляцію інтерфейсу користувача. Тобто користувач бачить додаток і працює з ним на своєму 

терміналі, хоча додаток виконується на віддаленому сервері, а користувачеві передається 

лише картинка віддаленого додатку рис. 8. Залежно від режиму роботи, користувач може 

бачити віддалений робочий стіл і запущений на ньому додаток, або тільки саме вікно 

програми. 

 
Рис. 8. Віртуалізація робочих місць 

 

Останній час ВМ не розглядалися як потенційні вузли обчислювальних кластерів через 

значні накладні витрати на віртуалізацію. Широке розповсюдження архітектури 

мікропроцесора x64 та поява у сучасних процесорах засобів апаратної віртуалізації 

дозволили змінити ставлення до продуктивності віртуальних платформ у порівнянні із 

фізичною [14].  
Також необхідно відмітити, що одним із пріоритетних напрямків технологій 

віртуалізації є віртуалізації мережевих функцій (Network Function Virtualization, NFV).  NFV – 
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віртуалізація мережевих функцій, яка дозволяє переглянути підходи до створення 

архітектури мережі і дає можливість перенести мережеві функції в віртуальний простір на 

базі стандартних серверів, розміщених в центрах обробки даних, мережевих вузлах або 

офісах корпоративних клієнтів, а також удвічі скоротити споживання електроенергії. 

Архітектура віртуалізації мережевих функцій (NFV) виглядає таким чином (рис. 9) [15]: 

 
Рис. 9. Архітектура віртуалізації мережевих функцій 

 

1. VNF (Virtual Network Function) – віртуальна функція мережі, наприклад: DNS, 

DHCP, комутатор, маршрутизатор і т. д. 

2. EMS (Element Management System) – система управління і адміністрування однією 

або декількома VNF. 

3. NFVI (Network Function Virtualization Infrastructure) – інфраструктура NFV: апаратні 

і програмні ресурси в фізичному і віртуальному вигляді, на яких працюють віртуальні 

мережеві функції VNF. Можуть знаходитися локально або бути розподіленими територіально 

і з’єднані мережею оператора. 

4. Hardware Resourses (апаратні ресурси, тобто обчислювальні, мережеві і ресурси 

зберігання) – це фізична частина інфраструктури NFVI – будь-який стандартний комутатор, 

або фізичний сервер, або пристрій зберігання і т. д. 

5. NFV Orchestrator (оркестратор NFV) – адміністрування інфраструктури NFV 

програмними ресурсами, створення закінченої послуги з декількох VNF. 

6. VNF Manager – менеджер відповідає за життєвий цикл VNF: інсталяція, активація, 

масштабування, оновлення. Може відповідати за роботу однієї або декількох VNF. 

7. Virtualized Infrastructure Manager (менеджер віртуальної інфраструктури) – 

відповідає за взаємодію віртуальної мережевої функції з апаратними та програмними 

ресурсами та облік наявних ресурсів, а також відповідає за збір подій і питання 

продуктивності. 

Ідея технології NFV з’явилася в результаті прагнення знизити витрати на створення і 

обслуговування мереж зв’язку, а також через бажання зробити життєві цикли програмного і 

апаратного забезпечення незалежними один від одного. Також дана технологія має 

можливість підвищувати ефективність ІТ за рахунок запуску додатків на віртуальних 

машинах. 

Перевагами використання NFV є : 
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‒  гнучкість – використання віртуалізації мережевих функцій дозволяє швидко і легко 

розгорнути мережу і почати її експлуатацію. При цьому забезпечується можливість 

моментально запускати нові послуги; 

‒ вартість – гнучкість розгортання NFV веде до зниження витрат на управління 

послугами, які надаються, та скорочує витрати, пов’язані з управлінням усією мережею; 

‒ масштабованість – послуги, організовані на базі програмного забезпечення, а не на 

фізичному рівні, дозволяють протягом дня збільшувати або зменшувати обсяг 

використовуваних ресурсів одного і того ж апаратного забезпечення в залежності від 

навантаження; 

‒ безпека – віртуалізація мережевих функцій забезпечує захист даних користувачів за 

рахунок поділу та ізоляції сегментів мережі; 

‒ швидке розгортання послуг в іншій мережі – можливість розгортати власні сервіси в 

будь-якій точці світу, йдучи назустріч потребам своїх абонентів [15]. 

Отже на сьогоднішній день віртуалізація на основі віртуальних машин залишається 

популярною технологією, яка широко використовується в центрах обробки даних. Водночас 

ще однією технологією віртуалізації, яка на сьогодні є активною у використанні – 

контейнеризація. Дана технологій в порівнянні з віртуальними машинами дозволяє 

здійснювати реплікацію розгорнутих сервісів, балансування навантаження та займає менше 

дискового простору. Порівняльний аналіз двох технологій наведено в таблиці 1. 

 Таблиця 1 
Порівняння віртуальних машин і контейнерів 

Параметри Віртуальні машини Контейнери 

1 2 3 

Гостьова ОС Кожна ВМ працює на віртуальному ПЗ і 

ядро завантажується в свою область 

пам’яті  

Всі гостьові ОС мають одну і ту ж ОС і 

ядро. Образ ядра завантажується в 

фізичну пам’ять 

Комунікація Здійснюються через Ethernet-пристрої Стандартний механізм ІРС, наприклад, 

сигнали, сокети 

Безпека Залежить від впровадження гіпервізора Використовуються технології Linux: 

простір імен, контрольні групи 

Продуктивність Потребує більше ресурсів на кожну 

віртуальну роботу 

Краща продуктивність через спільне 

використання ресурсів хоста 

Ізоляція Не можливий поділ файлами і 

бібліотеками «гостями» хоста 

Піддиректорії можуть бути примонтовані 

до контейнера  

Час запуску Потрібно декілька хвилин для запуску 

віртуальних машин 

Запускаються за декілька секунд 

Дисковий простір Займають більше місця, так як всередині 

них повинні бути встановлені ОС і 

програми 

Займають менше місця, так як 

розділяють одну ОС 

Інтеграція в NFV Являється другим елементом системи 

NFV 

Можливо використовувати в якості 

драйверів  

Безпека Кожна машина ізольована одна від одної Використовують одну файлову систему 

 

Отже, можна сказати, що контейнери мають більше переваг в порівнянні з 

віртуальними машинами. Таким чином, віртуалізація на основі контейнерів випереджає 

традиційну віртуалізацію, з точки зору зниження накладних витрат на створення нових 

процесів віртуалізації. 

Висновок. Проведений аналіз показав, що використання певної технології віртуалізації  

має свою область застосування для вирішення різних задач розгортання елементів структури 

ІТС. Так, застосування повної віртуалізації для розподілу апаратних ресурсів серверу 

дозволить зменшити час його простою та забезпечить максимальне використання його 

апаратних ресурсів. Це забезпечується шляхом розміщення на єдиній апаратній платформі 

множини віртуальних серверів з різними ОС, які для кінцевого користувача представляються 

як реальні, а з іншого боку  дозволить забезпечити більший коефіцієнт завантаженості 

апаратних ресурсів фізичного серверу. Поряд з цим, визначено, що для підвищення 
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надійності функціонування елементів ІТС може бути застосована перспективна технологія на 

основі контейнерів. Так, при необхідності, можливо розгорнути декілька копій (реплік) 

одного сервісу, можливо здійснювати балансування навантаження, що значно підвищує 

надійність функціонування ІТС. Але з іншої сторони контейнерна віртуалізація прив’язана до 

ядра, тому користувач може використовувати ОС, сумісну з ним. На віртуальному сервері на 

базі Linux можна встановлювати тільки дистрибутиви Linux (CentOS, Debian, Ubuntu), що 

стосується Windows, можна використовувати тільки версію, як у ядра. З точки зору безпеки 

краще використовувати  гіпервізорну віртуалізацію, оскільки кожна віртуальна машина 

повністю ізольована одна від одної, тому проблеми спричинені, наприклад, DDoS атакою, 

практично, не вплинуть на роботу сервера. Подальшим напрямком дослідження є розробка 

віртуального сегменту ІТС з використанням віртуальної машини і контейнерів та проведення 

експериментів для дослідження та порівняння цих технологій з врахуванням їх використання 

в різних умовах експлуатації. „бачить” 
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