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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІТРУАЛІЗАЩЇ

Технології віртуалізації, після свого нового народження у кінці 90-х років XX ст., 
лишаються предметом підвищеного інтересу сучасної інформатики. Питання віртуалізації 
вивчали О. К. Гультяєв, М. Т. Джонс, Н. 3. Єлманова, Я. Метліс, С. О. Пахомов, О. Поляков, 
П. А. Рахман, Б. Сан, А. Сінгх, Е. Таненбаум, В. М. Франчук, Л. Черняк та ін. Застосування 
віртуалізації в освітній галузі розглядали Н. Ю. Корольова, О. І. Ляш, В. В. Огурцов, 
К. В. Пономарьова, К. М. Сафронов, Т. М. Терещенко, ПІ. Н. Усманов, С. А. Яшанов та ін.

Однак, попри актуальність технологій віртуалізації та значну увагу до них, 
спостерігаємо відсутність єдиного загальноприйнятого підходу до систематизації цих 
технологій. Після розгляду варіантів систематизації технологій віртуалізації, поданих у різних 
джерелах, ми дійшли висновку про розрізненість цих варіантів, а також уживання співзвучних, 
але відмінних за значенням, термінів (наприклад, "повна емуляція" -  "повна віртуалізація"). 
Така надмірна різноманітність суттєво утруднює орієнтування в матеріалах з даної теми.

Тому ми поставили собі за мету виробити на основі розглянутих варіантів 
систематизації власний узагальнений варіант, який дозволив би виявити співвідношення між 
численними термінами, що вживаються у різних джерелах.

Передусім, проаналізувавши ряд означень віртуалізації, ми виділили три головні риси 
віртуалізації. Отже, віртуалізація передбачає: (1) поділ ресурсів одного фізичного комп'ютера 
на декілька взаємно незалежних віртуальних середовищ або, навпаки, об'єднання ресурсів 
кількох фізичних комп'ютерів в одне віртуальне середовище; (2) оперативність переходу з 
одного віртуального середовища в інше; (3) приховування реальних фізичних ресурсів та 
заміна їх абстракціями.

Під час створення узагальненої систематизації технологій віртуалізації за основу було 
взято підходи Е. Таненбаума [1], періодичного видання PC Magazine [2], Н. 3. Єлманової та 
С. О. Пахомова [3], Я. Метліса [4], Б. Сана [5], О. К. Гультяєва [6], М. Т. Джонса [7].

Нами виділено два основні критерії для здійснення систематизації. Перший критерій -  
напрям віртуалізації (що віртуалізуємо?), другий критерій -  метод віртуалізації (як 
віртуалізуємо?). За напрямом віртуалізації розрізнятимемо віртуалізацію серверів, 
віртуалізацію настільних операційних систем, віртуалізацію програмних застосувань та 
віртуалізацію представлень (рис. 1).
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Рис. 1. Узагальнена систематизація технологій віртуалізації (за напрямом)

З іншого боку, за методом віртуалізації виокремимо програмну та апаратну 
віртуалізацію (рис. 2). Апаратна віртуалізація виконується на основі двох основних технологій: 
Іпїеі УТ та ЛМБ-У. Програмну віртуалізацію поділимо на повну емуляцію, АРІ-емуляцію та 
квазіемуляцію. Квазіемуляція може бути реалізована методом динамічної трансляції (бінарна 
трансляція, повна віртуалізація) та методом паравіртуалізації.
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Рис. 2. Узагальнена систематизація технологій віртуалізації (за методом)

Подана узагальнена систематизація може бути застосована для спрощення орієнтування 
у матеріалах, присвячених питанням віртуалізації, й у тому числі використовуватиметься нами 
під час дослідження технологій віртуалізації ипіх-подібних операційних систем.
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