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1 ПЕРЕЛІК ЛАБАРАТОРНИХ РОБІТ 
 

Лабораторна робота № 1 

Поняття хмарних технологій 

Хмарні технології (cloud technologies) – це технологія, яка надає 

користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів Дата-центрів і 

використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса. Тобто навіть зі 

смартфона, який має підключення до Інтернету можна виконувати складні 

обчислення, опрацьовувати свої дані, використовуючи потужності віддаленого 

сервера. 

Для пересічного користувача, начебто би це не дуже потрібно, але для 

невеличких фірм, установам, які не мають можливості придбати і обслуговувати 

власні дата-центри (сховища даних) або опрацьовувати складні обрахунки, це, 

безумовно, вихід із ситуації. 

Звісно, що все це небезкоштовно і за використання різноманітних послуг 

слід платити, але з урахуванням розвитку ІТ-сфери таку технологію вважають 

перспективною. 

Які ж послуги ми можемо отримати? 

1. Використання програмного забезпечення (ви сплачуєте за використання 

програми на сервері, а не за її придбання). 

2. Платформа як сервіс (Software as s Service (SaaS)) – надає доступ до 

інтегрованої платформи для розробки, тестування та підтримки різноманітних 

проектів. 

3. Інфраструктура як послуга (Infrastructure as a Service (IaaS)) – надання 

комп’ютерної інфраструктури у вигляді віртуалізації, що містить операційні 

системи та системне програмне забезпечення, а також апаратну частину сервера. 

Цей тип розрахований спеціально на фірми, установи, яким необхідно мати 

інфраструктуру власної компанії і для цього вони можуть оплачувати таку 

послугу. 

4. Віртуальне робоче місце (Desktop as a Service (DaaS)) – користувач має 
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змогу власноруч облаштовувати своє робоче місце і створити комплекс 

необхідного для його роботи програмного забезпечення. 

Для власного бізнесу хмарні технології – це економічна привабливість і 

нові можливості для компанії. З використанням «хмарних» рішень немає 

необхідності вилучати великі кошти з обороту на придбання ПО. SaaS-рішення 

перетворюють капітальні витрати на операційні, дозволяючи бізнесу бути більш 

конкурентоспроможними. Для ІТ-фахівця хмарні технології заощадять час і 

дозволять сконцентруватися на завданнях, специфічних для бізнесу компанії. 

Для звичайного користувача переваги теж будуть очевидні. Можливість доступу 

до бізнес-додатків з будь-якого куточка світу, ефективніше спілкування з 

колегами та клієнтами, можливість колективної роботи з співробітниками над 

документами в режимі реального часу дозволять значно розвантажити власний 

робочий графік і збільшити продуктивність праці. 

Хмарні технології – це новий крок уперед у сфері розподілу обробки 

даних, у якій ресурси та потужності надаються як сервіс. Основні відмінності 

хмарних технологій від класичної моделі – це надійність, доступність і 

масштабованість ІТ-інфраструктури компанії, а також скорочення витрат на її 

обслуговування. Для самого користувача – це відсутність будь-яких клієнтських 

додатків; усе що необхідне – це будь-який браузер і доступ до Інтернету. 

Звичайні користувачі вже давно використовують хмарні технології: пошта, 

браузерні ігри, контент у соціальних мережах – це все 100 % прикладу «хмар». І 

окрім інтернет-з’єднання, навіть не надто швидкого, ніщо непотрібне. Щодо 

технічних параметрів домашніх комп’ютерів, то для більшості сервісів достатньо 

планшетного комп’ютера, а іноді й просто сучасного телефону. 

Недоліки цієї технології полягають у тому, що вона вимоглива щодо 

доступу до інтернету, а це означає, що необхідно мати безперебійний 

швидкісний Інтернет. Другий недолік полягає у тому, що хоча надавані послуги 

і намагаються працювати онлайн цілий час, але завжди є випадки, коли сервер 

може бути оффлайн, і тоді доступ до необхідних послуг буде недоступний. 

Третій недолік полягає в тому, що користувач не має доступу до внутрішньої 
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інфраструктури. 

 

 

Лабораторна робота № 2 

Вивчення технічних засобів сучасного інформаційно-обчислювального 

простору 

  Метою лабораторної роботи : являється практичне засвоєння технологій 

віртуалізації Hyper-V. 

Апаратура та програмні інструменти, необхідні для лабораторної роботи : 

комп’ютер чи сервер, що підтримує віртуалізацію, операційна система Microsoft 

Windows Server 2008 (R2). 

  Тривалість лабораторної роботи - 6 академічних годин 

  1. Установіть  Hyper-V на сервері Windows 2008 (або вище). 

  Увімкніть комп’ютер, дочекайтеся завантаження. Увійдіть у систему, 

використовуючи обліковий запис адміністратора. Відкрийте Пуск – Диспетчер 

серверу – Ролі – Додати ролі. У відкритому вікні майстра установки виберіть 

функцію сервера Hyper-V та виконайте установку згідно з інструкцією майстра. 

  2. Виконайте мережні настроювання. 

  Після успішної установки функції Hyper-V, виконайте настройки 

віртуальної мережі. Відкрийте Пуск – Диспетчер сервера – Ролі – Hyper-V. У 

панелі Дії виберіть Диспетчер віртуальної мережі. Створіть Зовнішню та 

Внутрішню віртуальні мережі. 

  3. Створення віртуальних машин: відкрити Пуск – Диспетчер сервера 

– Ролі – Hyper-V. 

  1. Створити віртуальну машину з фіксованим віртуальним жорстким 

диском. 

  2. Створити віртуальну машину з динамічно розширюваним віртуальним 

жорстким диском. 

  3. Створити віртуальну машину для гостьової операційної системи 

Windows 7. 
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  4. Змінити кількість оперативної пам’яті, процесорів, тип мережного 

підключення в конфігурації віртуальної машини. 

  5. Установити Integration Services для гостьової операційної системи. 

  6. Створити знімок віртуальної машини. 

  7. Виконати зміни в гостьовій операційній системі. 

  8. Відмінити зміни, використовуючи повернення до попереднього знімка. 

  9. Виконати експорт віртуальної машини. 

  10. Змінити конфігурацію віртуальної машини, змінити розмір диска 

віртуальної машини. 

  4. Огляд System Center Virtual Machine Manager. 

  1. Запустити Configuration Analyzer для тестування системи. 

  2. Установити SCVMM сервер. 

  3. Установити консоль адміністратора SCVMM. 

  4. Додати користувачів у групу IT Admin Support. 

  5. Створити нову групу вузлів у VMM. 

  6. Додати необхідні сервери Hyper-V у VMM. 

  7. Змінити конфігурацію віртуальної машини. 

  8. Створити шаблон віртуальної машини. 

  9. Створити декілька екземплярів віртуальних машин з отриманого 

шаблону. 

  10. Огляд бібліотеки VMM. 

  11. Виконати конвертування фізичного сервера у віртуальне оточення. 

 

Лабораторна робота № 3 

Установка та настроювання VMware Workstation 

  Мета лабораторної роботи: практичне освоєння технологій віртуалізації 

VMware на прикладі VMware Workstation. 

Апаратура та програмні інструменти, необхідні для лабораторної роботи : 

настільний чи портативний комп’ютер, що підтримує віртуалізацію, операційна 

система Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7. 
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  Тривалість лабораторної роботи : 2 академічні години 

  1. Установити VMware Workstation. 

  Використовуючи встановлювальний дистрибутив Vmware Workstation, 

установити продукт на комп’ютер. Запустити програму, відкривши Пуск – Усі 

програми – Vmware – Vmware Workstation. 

  2. Виконати мережні настроювання. 

  Відкрити Пуск – Усі програми – Vmware – Virtual Network Editor. 

Виконати конфігурацію віртуальної мережі. 

  3. Створити віртуальну машину для гостьової операційної системи 

Windows 7. 

  У меню File – New – Virtual Machine створити нову віртуальну машину. 

Установити операційну систему Windows 7 у віртуальній машині. 

  4. Установити Vmware Tools. 

  Після установки операційної системи Windows 7, установити інструменти 

Vmware в меню VM – Install Vmware Tools. Створити знімок віртуальної 

машини. 

  5. Створити знімок віртуальної машини. 

У меню VM – Snapshot – Take Snapshot. 

  6. Виконати зміни в гостьовій операційній системі. 

  Виконати довільні зміни у віртуальній машині, скопіювати на робочий 

стіл кілька ярликів, створити декілька папок. 

  7. Відмінити зміни, використавши повернення до попереднього знімку. 

  Виконати повернення до попереднього знімку віртуальної машини в меню 

VM – Snapshot – Revert to Snapshot та вибрати попередній знімок. 

  8. Змінити конфігурацію віртуальної машини. 

  Виконайте зміну конфігурації віртуальної машини в меню VM – Settings. 

Збільшити кількість оперативної пам’яті, кількість процесорів. Збільшити розмір 

жорсткого диска. Створити додатковий жорсткий диск. 
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Критерії оцінювання якості виконання лабораторних робіт 

 

  Під час вивчення навчальної дисципліни «Хмарні технології як засіб 

наукових досліджень» аспіранти денної та вечірньої форм навчання виконують 

лабораторні роботи. Лабораторні роботи охоплюють основні розділи навчальної 

дисципліни. 

  Максимальна кількість балів, яку можуть отримати аспіранти, складає       

60 балів. Підготовка до проведення, проведення та захист кожної лабораторної 

роботи оцінюється в 20 балів. Конкретна кількість балів, отримана кожним 

аспірантом, залежить від якості підготовки та проведення лабораторної роботи 

та захисту її результатів. За несвоєчасне відпрацювання і захист лабораторної 

роботи кількість балів знижується. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре  
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальних 

дисципліни 
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2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 2.1 Теми та погодинний розклад самостійної роботи  

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л інд лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1 Трансформація інфраструктури інформаційно-

обчислювального простору 

Тема 1 Віртуалізація як підґрунтя для виникнення 

та широкого розповсюдження хмарних сервісів 
12 2  2 8 

Тема 2 Види хмар і моделі обслуговування в 

хмарах. Стандарти на хмарні сервіси 
9 2   7 

Змістовий модуль 2 Трансформація технічних засобів сучасного  

інформаційно-обчислювального простору 

Тема 1 Сервери 21 - го століття та Дата-центри на 

їх основі 
11 2  2 7 

Тема 2 Системи та мережі зберігання даних як 

обов’язкова складова частина хмарних сервісів 
11 2  2 7 

Змістовий модуль 3 Базові платформи віртуалізації технічних засобів 

Тема 1 Платформи віртуалізації для Дата-центрів 12 2  2 8 

Тема 2 Платформи віртуалізації робочих місць 

користувачів 
12 2  2 8 

Змістовий модуль 4 Особливості реалізації та використання хмарних технологій 

Тема 1 Особливості реалізації хмарних технологій 11 2  2 7 

Тема 2 Особливості використання хмарних 

технологій для проведення наукових досліджень 
12 2  2 8 

Усього годин 90 16  14 60 
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2.2 Перелік тем і питань до самостійного опрацювання 

 

  Метою самостійної роботи є отримання аспірантами загальних 

теоретичних і практичних знань у галузі створення хмарних сервісів та 

використання хмарних технологій для проведення наукових досліджень. 

  Основним завданням вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення з 

принципами віртуалізації, трансформації інфраструктури інформаційно-

обчислювального простору та зміни технічних засобів дата-центрів, 

ознайомлення з видами хмарних сервісів і особливостями їх використання, 

ознайомлення з основними провайдерами хмарних послуг і їх технічною базою, 

оволодіння навичками використання хмарних технологій для проведення 

наукових досліджень. 

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– що таке хмари і які існують види хмар; 

– які види хмарних сервісів існують у сучасному інформаційно 

обчислювальному просторі; 

– яка технічна основа сучасних хмарних технологій; 

– як хмарні технології можуть використовуватися для проведенні наукових 

досліджень. 

Уміти: 

– орієнтуватися в сучасних хмарних технологіях і перевагах їх використання 

для розв’язання складних задач; 

– використовувати необхідні хмарні сервіси для розв’язання конкретних 

задач; 

–  оцінювати доцільність використання хмарних технологій під час 

проведення наукових досліджень. 

Укрупнені теми для самостійної роботи і кількість годин на кожну тему 

приведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 - 

№ 

пор. 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Віртуалізація як підґрунтя для виникнення та широкого 

розповсюдження хмарних сервісів 

8 

2 Види хмар і моделі обслуговування у хмарах. Стандарти на 

хмарні скрвіси 

7 

3 Сервери 21-го століття та Дата-центрів 7 

4 Системи та мережі зберігання даних як обов’язкова складова 

хмарних сервісів 

7 

5 Платформи віртуалізації для Дата-центрів 8 

6 Платформи віртуалізації робочих місць користувачів 8 

7 Особливості реалізації хмарних технологій 7 

8 Особливості використання хмарних технологій для 

проведення наукових досліджень 

8 

Усього 60 

 

Розподіл тем за модулями навчальної дисципліни має такий вигляд. 

Змістовий модуль 1 Трансформація інфраструктури інформаційно-

обчислювального простору 

Тема 1 Віртуалізація як підґрунтя для виникнення і широкого 

розповсюдження хмарних сервісів 

  Поняття віртуалізації. Виникнення віртуалізації в мейн фреймах. Робота 

мейн фреймів у режимі розподілу часу. Віртуалізація платформи Х86. Види 

віртуалізації та особливості їх реалізації.  

Тема 2. Види хмар і моделі обслуговування у хмарах. Стандарти та хмарні 

сервіси 

  Основні поняття та визначення хмарних технологій. Види хмарних сервісів 

і способи їх реалізації. Особливості використання хмарних сервісів, їх переваги 

та недоліки. 

Змістовий модуль 2 Трансформація технічних засобів сучасного 

інформаційно-обчислювального простору 

Тема 1 Сервери 21-го століття та Дата-центри на їх основі 

  Сервери як ядро сучасної інформаційно-обчислювальної структури. 

Революційні зміни в розробці та виробництві серверів. Блейд-сервери. Дата-
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центри як основна технічна одиниця сучасного інформаційно-обчислювального 

простору. 

Тема 2 Системи та мережі зберігання даних як  обов’язкова складова частина 

хмарних сервісів 

  Системи зберігання даних (СЗД) для організації надійного зберігання 

інформаційних ресурсів і надання до них гарантованого доступу. Оптичні канали 

зв’язку (FC – Fiber Channel) у системах зберігання даних та їх підключення до  

серверів. 

Змістовний модуль 3 Базові платформи віртуалізації технічних засобів 

Тема 1 Платформи віртуалізації для Дата-центрів 

  Платформи віртуалізації компанії VMware для різних операційних систем. 

Основні принципи віртуалізації в платформах VMware. Платформи віртуалізації 

Citrix (Xen) і їх методи віртуалізації. Платформи віртуалізації компанії Microsoft. 

Тема 2 Платформи віртуалізації для віртуалізації робочих місць користувачів 

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) 

  Основні підходи і методи віртуалізації робочих місць користувачів VDI. 

Способи і умови використання VDI в корпоративних мережах. 

Змістовий модуль 4 Особливості реалізації та використання хмарних 

технологій. 

Тема 1 Особливості реалізації хмарних технологій 

  Перші спроби реалізації хмарних сервісів b2b (business to business) 

компанією Saler.Rovce (1999 р.). Хмарні сервіси  «Amazon Web Services»        

(2005 р.),  «Google Apps» від компанії Google (2006 р.), «Azure services Platform» 

(2008 р.) від компанії Microsoft. Основні складові технології хмарних обчислень. 

Тема 2 Особливості використання хмарних технологій при проведенні 

наукових досліджень 

  Аналіз предмета наукових досліджень і виявлення необхідності 

використання хмарних технологій для їх проведення. Виявлення переліку і 

обсягу необхідних хмарних сервісів під час проведення досліджень. Створення 

плану використання хмарних сервісів для проведення конкретних досліджень. 
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3 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «Хмарні технології як засіб наукових досліджень» 

1. Що таке хмарні сервіси? 

2. Що таке віртуалізація і віртуальна машина? 

3. Які види віртуалізації існують для пристроїв архітектури х86? 

4. Що таке повна віртуалізація? 

5. Що таке паравіртуалізація? 

6. Як здійснюється апаратна віртуалізація? 

7. Які існують моделі розгортання хмар (види хмар)? 

8. Які переваги віртуалізації? 

9. Що таке блейд-сервер? 

10.  За допомогою якого правила виробники описують блейд-сервери? 

11.  Які конструктивні особливості мають блейд-сервери? 

12.  Які переваги блейд-систем,  порівняно із системами звичайних серверів? 

13.  Що таке система зберігання даних? 

14.  Що таке SAN? 

15.  Що таке консолідація ІТ-інфраструктури? 

16.  Які компанії є лідерами в розробці платформи віртуалізації? 

17.  Які платформи віртуалізації пропонує компанія Vmware? 

18.  У чому особливість платформи віртуалізації компанії Citrix-Xen? 

19.  Які платформи віртуалізації пропонує компанія Microsoft? 

20.  Що таке Microsoft Hyper-V? 

21.  Що таке хостова ОС? 

22.  Що таке гостьова ОС? 

23.  Що таке гіпервізор? 

24.  Які існують технології надання хмарних сервісів? 

25.  Що таке IaaS? 

26.  Що таке PaaS? 

27.  Що таке SaaS? 

28.  Коли були запущені перші проекти в галузі хмарних сервісів? 
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29.  Які переваги та недоліки мають хмарні технології? 

30.  Які безкоштовні хмарні сервіси ви знаєте? 

 

4 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ХМАРНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 

 Розділ 1 

Віртуалізація технічних засобів 

1. Базові платформи віртуалізації технічних засобів компанії VMware. 

2. Базові платформи віртуалізації компанії Citrix (Citrix-Xen). 

3. Базові платформи віртуалізації компанії Microsoft. 

 

Розділ 2 

Платформи розробки хмарних додатків 

1. Платформа Amazon Web Services (AWS) на базі ключових сервісів 

Amazon ES2 (хостинг віртуальних машин Xen) і S3 (хостинг даних). 

2. Платформа Microsoft Windows Azure (Microsoft Azure) – хмарна 

платформа для розробки та виконання додатків і зберігання даних на 

серверах дата-центрів Microsoft. 

3. Платформа Force.com – хмарна платформа компанії Salesforce.com для 

розробки хмарних додатків з використанням CRM-системи 

salesforce.com. 
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