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Анотація. У статті розглядаються економічні аспекти використання технологій віртуалізації в IT]
середовищах підприємств.
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Постановка проблеми. Для ефективного ве�
дення бізнесу і збереження конкурентоспромож�
ності як малі, так і великі компанії потребують
інновацій. Причому впровадження нових техніч�
них рішень може виявитися досить дорогим про�
цесом, зважаючи на складність управління ІТ�
інфраструктурою, що розширюється. Інновації
для зростаючого бізнесу, зважаючи на обмежений
бюджет, можуть виявитися зовсім недоступними.
ІТ�інфраструктура, побудована з розрахунку на
вчорашні запити бізнесу, яка не підтримує зрос�
таючі потреби в нових функціях і сервісах, зали�
шається складною і негнучкою, а тому і дорогою.
Одним із варіантів рішення цих проблем є перехід
до віртуалізації обчислень з використанням
центрів обробки даних (ЦОД).

Аналіз останніх досліджень. Ідея віртуалізації
народилася в 1960�х, коли корпорацією IBM була
запропонована концепція віртуальних машин на
базі IBM 360.

На сьогодні не існує єдиного погляду на те,
що таке віртуалізація, як з наукової, так і з прак�
тичної точки зору. А. А. Рибалко визначає вірту�
алізацію як логічне об’єднання ресурсів з метою
отримання переваг над оригінальною конфігура�
цією [1]. А. В. Богдановим, Е. Н. Станковою і
В. В. Мареєвим віртуалізація описується як тех�
нологія для розподілу ресурсів комп’ютера на
декілька незалежних середовищ [2]. Компанія
VMware вважає, що віртуалізація є програмною
технологією, що перетворює ІТ�інфраструктуру
за допомогою виконання на одному фізичному
комп’ютері декількох віртуальних машин і спіль�
ного використання його ресурсів, а віртуалізацію
визначають як архітектуру і продукти, що відтво�
рюють фізичні пристрої [3].

У той же час віртуалізація зберігання даних
дозволяє об’єднати ресурси декількох систем збе�
рігання в єдиний пул і управляти ними як єди�

ним фізичним пристроєм. Але окрім фізичних
пристроїв, сучасні технології віртуалізації охоп�
люють і нематеріальні сутності: робоче середови�
ще користувача, зони безпеки та ін [4].

Таким чином, з проведеного вище аналізу ми
можемо визначити, що технології віртуалізації — це
програмні, апаратні або програмно�апаратні техно�
логії, що дозволяють подати матеріальні і немате�
ріальні ресурси у вигляді одного або декількох аб�
страктних ресурсів з різними цілями: розподіли на
незалежні середовища, логічного об’єднання, ему�
ляції іншого ресурсу, зручності експлуатації.

Мета дослідження. Визначити основні тенденції
розвитку технологій віртуалізації, зміни в підходах
до надання ІТ�послуг на їх базі, для найбільш ефек�
тивного використання в ІТ�середовищах.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні
віртуалізація — одна з найбільш динамічних га�
лузей інформаційних технологій, що розвивають�
ся. Згідно з дослідженням аналітичного підроз�
ділу Gartner віртуалізація посіла перше місце се�
ред стратегічних технологій у 2009 р. 25 % вели�
ких підприємств використовують віртуалізацію,
а малі і середні підприємства активно почнуть її
використовувати в 2010–2011 роках, а до 2012
року віртуалізація стане найважливішим чинни�
ком, що впливає на ІТ�інфраструктуру [5]. Ди�
наміку росту відсотка робочих навантажень, що
виконуються у віртуальному середовищі, можна
простежити на рис. 1, а кількість інстальованих
віртуальних машин зросте з 5,8 мільйона в 2008 р.
до 58 мільйонів у 2012 р.

Окрім росту процентного співвідношення
робочих навантажень, виконуваних у віртуально�
му середовищі, спостерігається також ріст числа
віртуальних машин у рамках одного фізичного
сервера (рис. 2).

Таким чином, можна зробити висновок, що
добре розвинені й отримали значне поширення
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Рис. 1. Динаміка зміни робочих навантажень
у віртуальних середовищах

Рис. 2. Кількість віртуальних машин, встановлених
на одному сервері

технології віртуалізації серверів, віртуалізації
представлень і віртуалізації настільних систем з
використанням монітора віртуальних машин. За
нашим прогнозом, надалі будуть активно розви�
ватися наступні типи віртуалізації: віртуалізація
додатків, віртуалізація зберігання даних, віртуа�
лізація настільних систем, віртуалізація мереж,
віртуалізація користувачів.

Також очевидно, що, зважаючи на поширен�
ня технологій віртуалізації, виникає питання уп�
равління віртуальними середовищами. Ми вва�
жаємо, що це приведе до істотного розвитку за�
собів моніторингу, діагностики й управління
віртуалізацією і також активно розвиватиметься
наступний функціонал засобів віртуалізації: про�
стота використання, управління додатками, ви�
сока доступність, оптимізація ресурсів, безпе�
рервність надання сервісів, забезпечення роботи
мобільних користувачів, відновлення при збої,
балансування навантаження.

Таким чином, на підставі проведеного нами
дослідження можна зробити висновок, що дина�
міка розвитку технологій віртуалізації спрямована
на забезпечення відповідності моделі «Infrastructure
as eService» і надалі — моделі хмарних обчислень.

Переваги віртуалізації обчислень залежать від
характеру діяльності підприємства. Дослідження
впливу використання технологій віртуалізації на
надання ІТ�послуг показує, що:

• Віртуалізація дозволяє на вже наявних пло�
щах і устаткуванні розгорнути нові сервіси, таким
чином, організація може розгорнути центр управ�
ління інфраструктурою без зайвих витрат на
придбання і обслуговування серверів. Так, на�
приклад, ВАТ «Південгідромаш» понизило ви�
трати на підтримку працездатності серверів і існу�
ючої ІТ�інфраструктури за допомогою викорис�
тання технологій віртуалізації серверів.

• Очевидним фактом є те, що постачання і
введення в експлуатацію устаткування займає до�
статньо тривалий термін (до декількох місяців).
При використанні технологій віртуалізації вве�
дення в експлуатацію робочих ресурсів можна

прискорити і відокремити від процесу придбан�
ня устаткування, скоротивши таким чином час
введення ІТ�послуги в експлуатацію до часу її
розгортання. Так, розгорнути для нового сервісу
віртуальну машину набагато простіше, швидше й
економічніше за придбання нового сервера.

• Використання технологій віртуалізації дозво�
ляє мінімізувати несумісність ПЗ з існуючим про�
грамно�апаратним середовищем, що дозволяє ви�
користовувати стандартизовані робочі середовища,
забезпечуючи при цьому роботу всіх необхідних
бізнесу застосувань. Крім цього, значно скорочуєть�
ся тестування ПЗ перед розгортанням, а також
можливе швидке і мало витратне створення тесто�
вих лабораторій, що значно скорочує час на роз�
гортання нових ІТ�послуг. Так, наприклад, російсь�
ка компанія «Вімм�білль�Данн», істотно прискори�
ла розгортання ПЗ, скоротила витрати на тестуван�
ня і виключила несумісність ПЗ за допомогою впро�
вадження технологій віртуалізації обчислювань [6].

• З використанням технологій віртуалізації
можливе створення віртуальних маршрутизаторів
і зон безпеки, що дозволяє істотно спростити
впровадження концепції демілітаризованих зон.

• Використання технологій віртуалізації доз�
воляє значно спростити процедури резервного
копіювання і відновлення інформації, оскільки
мінімізується об’єм унікальних конфігурацій, а
дані зберігаються централізовано.

• При використанні технологій віртуалізації
можливе створення середовища, в якому при ви�
ході частини устаткування з ладу працездатність
відновлюється на резервному, а при плановому
відключенні устаткування для обслуговування мож�
ливе переміщення сервісів на резервне без їх пере�
ривання. Так, група компаній «Каспійська енергія»
підвищила надійність надання ІТ�послуг за допо�
могою впровадження віртуалізації обчислювань [7].

• У віртуальному середовищі можливий ди�
намічний перерозподіл ресурсів, виділених різ�
ним сервісам, без їх зупинки.

• Віртуалізація дозволяє розглядати ІТ�інфрас�
труктуру як набір логічних шарів, а не як набір фізич�
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ного устаткування, що значно скорочує час на усу�
нення проблем і спрощує управління середовищем.

• Віртуалізація дозволяє створити ізольовані
віртуальні мережі в рамках однієї фізичної локаль�
ної мережі, що істотно підвищує безпеку даних.

• У віртуальному середовищі можлива відмо�
ва від класичних робочих місць і традиційних
способів розгортання застосувань на користь
віртуальних, що мінімізує витрати на обслугову�
вання комп’ютерного парку. Так, Київський дер�
жавний торговельно�економічний університет за
допомогою впровадження віртуальних робочих
місць понизив енергоспоживання, підвищив від�
мовостійкість робочих місць і серверів, скоротив
позапланові простої, збалансував навантаження,
а також підвищив масштабованість і керованість
ІТ�середовища.

• При повномасштабному використанні
віртуалізації в крупних компаніях (більше 25 %
інфраструктури перенесено у віртуальне середо�
вище, використовується віртуалізація серверів і,
як мінімум, віртуалізація зберігання даних, а та�
кож інструменти управління, автоматизації і ба�
лансування навантаження):

— Типова утилізація серверів зростає з менш
ніж 10 % до 40–60 %.

— Кількість користувачів на один сервер
збільшується з 143 до 423.

— Кількість користувачів, що обслуговують�
ся одним системним адміністратором, зростає
2400 до 11000.

— Кількість серверів, що обслуговуються од�
ним системним адміністратором, зростає з 17 до 30.

— Середній час простою серверів скорочуєть�
ся з 14 до 7 годин в рік.

— Середній час розгортання нової ІТ�послу�
ги скорочується з 8 до менш ніж одного тижня.

— Середній час на оновлення ІТ�інфраструк�
тури скорочується з 32 до 11 тижнів.

При використанні віртуалізації вартість ви�
діленого сервера для кінцевого користувача ско�
рочується від двох до п’яти разів. Це показано в
таблиці 1. На ціноутворення багато в чому впли�
ває конфігурація сервера, а також термін його
експлуатації користувачем і об’єм вхід/вихід тра�
фіку. Обчислювальні потужності віртуальної плат�
форми Amazon EC2 можуть бути надані користу�
вачеві на вимогу, без попереднього резервування,
в цьому випадку ціна за годину процесорного часу
збільшується. Така політика надання послуг може
бути порівнянна з політикою надання послуг
хмарної платформи Google App Engine. Порівнян�
ня вартості використання даних платформ наве�
дене в таблиці 2. Вартість використання години
аналога 8 ядерного процесора в Amazon EC2 скла�
дає $0.29 [8]. Але собівартість його у декілька разів
менша — від $0.04 до $0.08 [9]. Використання
віртуалізації зменшує витрати на енергоспожи�
вання на 80 % [10].

Таблиця 1
Порівняння вартості виділених і віртуальних серверів

Таблиця 2
Порівняння вартості використання платформ

Google App Engine і Amazon EC2

Таблиця 3
Області застосування або планування застосування

технологій віртуалізації (за станом на серпень 2009 р.,
Європа, Середня Азія, Африка і Україна)

Технології віртуалізації набули значного по�
ширення як у всьому світі, так і в Україні (табл. 3).

Висновки. Підбиваючи підсумки досліджен�
ня, можна дійти висновку, що при використанні
технологій віртуалізації забезпечується динаміч�
не і безперервне надання ІТ�послуг відповідно до
потреб бізнесу, підтримується висока доступність
і безпека даних, а також надається доступ до
корпоративних ресурсів мобільних користувачів
і співробітників філій. При цьому найповніше
використовуються ресурси, а самі ІТ�середовища
стають гнучкими, централізованими, масштабо�
ваними і незалежними від обладнання.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧАСТИНА СТРАТЕГІЇ
ВИХОДУ ІЗ КРИЗИ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. У статті досліджується необхідність впровадження енергозбережних технологій на шляху
подолання кризи металургійними підприємствами.

Ключові слова: енергозбережні технології, економічна криза, конкурентоспроможність, паливно]енер]
гетичні ресурси.

Summary. In the article the necessity of introduction of energy]saving technologies is investigated on the way of
overcoming of crisis by metallurgical enterprises.

Key words: energy — saving technologies, economic crisis, competitiveness, fuel and energy resources.

Постановка проблеми. В умовах економічної
кризи на перший план виступає впровадження
енергозбережних технологій, тому сьогодні дер�
жавна політика спрямована на оптимізацію енер�
говитрат. Металургійні підприємства в цей час
найбільш чутливі до впливу циклічності сучасної
кон’юнктури, що обумовлено зростанням конку�
рентної боротьби в умовах розвитку ринкових
відносин в Україні, а також щільністю конку�
ренції на світових ринках, великою вірогідністю
перевищення пропозиції металопродукції над
попитом. Вважаючи на те, що чорна металургія є

одна з найбільш енергоємних галузей промисло�
вості, то підвищення ефективності використан�
ня паливно�енергетичних ресурсів (ПЕР) на
підприємствах чорної металургії в сучасних умо�
вах виступає одним із головних напрямів вижи�
вання. Аналізуючи долю витрат на ПЕР у загаль�
них заводських витратах на виробництво про�
дукції, яка складає більше 30 %, більшими спо�
живачами палива на виробництвах є доменні і
прокатні виробництва. В таких умовах виникає
необхідність визначення потенціалу енергозбере�
ження металургійних підприємств.


