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ВСТУП 

Програма вивчення спецкурсу «Основи хмарних технологій» складена відповідно до осві-

тньо-професійної програми підготовки спеціалістів (магістрів) напряму «Інформатика». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи та програмні засоби, які реалі-

зують концепцію хмарних обчислень. Основні завдання курсу ілюструються на прикладі зага-

льнодоступних та приватних хмарних платформ.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: для вивчення дисципліни необхідним є попереднє засвоєння 

навчального матеріалу дисциплін «Основи інформатики», «Операційні системи», «Основи апа-

ратної організації комп’ютерних систем», «Комп’ютерні мережі».  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи технологій хмарних обчислень. 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Метою викладання спецкурсу «Основи хмарних технологій» є формування компете-

нтностей, необхідних для самостійного розгортання хмарних платформ на основі комерційних 

та відкритих програмних засобів. Підготовка до застосування хмарних технологій у майбутній 

професійній діяльності передбачає вивчення: загальнодоступних хмарних платформ визнаних 

вендорів у галузі розробки програмного забезпечення (Google Inc., Microsoft), та відкритих про-

грамних засобів як основи корпоративних хмар.  Курс містить огляд концепцій та історії 

хмарних обчислень. У курсі розглядається архітектура, функціональність сучасної хмарної пла-

тформи Microsoft Windows Azure. Для ілюстрації функціональності і практичного закріплення 

навичок використовуються реальні приклади та сценарії, присвячені різним аспектам проекту-

вання і створення проектів на Windows Azure. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Основи хмарних технологій» полягають у 

здобутті студентами базових умінь управління загальнодоступними та корпоративними хмар-

ними платформами. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 основні принципи функціонування інформаційних технології за парадигмою «хма-

рних обчислень»; 

 моделі розгортання хмарних платформ; 

 поняття ІТ-інфраструктури та можливості застосування хмарних технологій у про-

цесі її розгортання; 
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 функціональні можливості загальнодоступних платформ Google Apps та Micorosoft 

Office 365;  

 принципи адміністрування облікових записів користувачів цим систем; 

 інфраструктуру приватних хмарних платформ; 

 логіку розгортання приватних хмарних платформ (на прикладі Cloudstack або Euca-

lyptus); 

 авторизація та безпека в Windows Azure Active Directory; 

 принципи зберігання та обробки даних з Windows Azure Storage і Windows Azure 

SQL; 

 засади забезпечення  доступу до ресурсів підприємства з використанням Service Bus 

в Cloud Services; 

 особливості застосування хмарних технологій у навчальному процесі.  

вміти: 

 проектувати інфраструктуру загальнодоступної хмари;  

 працювати з обліковими записами користувачів хмарних платформ Google Apps та 

Office 365; 

 конфігурувати програмні засоби загальнодоступних хмар;  

 здійснювати аналіз та моніторинг функціонування хмарних програмних засобів;  

 встановлювати та конфігурувати платформи для приватних хмар (Cloudstack або 

Eucalyptus); 

 конфігурувати гіпервізори для роботи з хмарними платформами; 

 розгортати інфраструктуру для забезпечення федеративної автентифікації за допо-

могою Windows Azure Access Control Service і AD FS; 

 мігрувати Unix-подібні системи на платформу Windows Azure; 

 створювати, редагувати, переміщати віртуальні машини у приватній хмарі. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години (2 кредити ЄКТС). 

  



5 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Змістовий модуль 1. 

Основи хмарних технологій 

Поняття про хмарні обчислення. Основні характеристики хмарних технологій. Історія ро-

звитку технологій хмарних обчислень. Поняття ІТ-інфраструктури. Проектування хмарної ІТ-

інфраструктури. Сервісні моделі хмарних технологій. Загальнодоступні (публічні), корпорати-

вні (приватні) та гібридні хмари. Моделі розгортання хмарних технологій: програмне забезпе-

чення як сервіс, платформа як сервіс, інфраструктура як сервіс. Таксономія хмари. Огляд пла-

тформ популярних вендорів.  

Хмарний сервіс Google Apps. Розгортання інформаційної інфраструктури організації на 

платформах Google Apps та Office 365. Конфігурування домену організації для роботи з Google 

Apps або Office 365. Створення та експортування облікових записів користувачів та груп. Мо-

жливості синхронізації облікових записів платформ Google Apps та Office365 доменними запи-

сами організації. 

Поштовий сервіс як основа інфраструктури, побудованої на основі Google Apps або Office 

365. Параметри безпеки сервісу Gmail у складі Google Apps. Спільне функціонування сервісу 

електронної пошти у хмарній та «традиційній» інфраструктурі.Сервіси для організації діяльно-

сті — Google Calendar та Календар з пакету Office 365.  Хмарні засоби для збереження та обро-

бки документів — Google Drive та SkyDrive. Створення сайтів за допомогою SharePoint та 

Google Sites. Організація відео конференцій засобами хмарних засобів Hangout та Lync. 

Windows Azure як платформа для розгортання корпоративної хмари. Проектувати інфра-

структури. Створення віртуальних машин в Windows. Авторизація та безпека в Windows Azure 

Active Directory. Обробка даних у Windows Azure Storage. Забезпечення  доступу до ресурсів 

підприємства з використанням Service Bus в Cloud Services. 

Apache CloudStack як платформа для розгортання корпоративної хмари. Концепція хмар-

ної інфраструктури. Складові хмарної інфраструктури Apache CloudStack — зони, стійки, кла-

стери, хости, сховища. Встановлення сервера управління CloudStack. Встановлення сервера баз 

даних. Способи автентифікації користувачів платформи Apache CloudStack. Конфігурування 

первинного та вторинного сховищ. Поняття гіпервізора. Конфігурування гіпервізора KVM для 

роботи з Apache CloudStack. Встановлення агента адміністрування Apache CloudStack. Конфі-

гурування мереж для функціонування складових хмарної інфраструктури. 

Робота з веб-інтерфейсом платформи Apache CloudStack. Створення хмарної інфраструк-

тури. Розгортання віртуальних локальних мереж на платформі Apache CloudStack. Фільтру-

вання даних, якими обмінюється платформа Apache CloudStack із зовнішніми мережами. Ро-

бота з системними та користувацькими віртуальними машинами через інтерфейс платформи 

Apache CloudStack.  
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Моніторинг та аналіз функціонування корпоративної хмари. Конвертування та перене-

сення віртуальних машин на платформу Apache CloudStack. 
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ  

Форма підсумкового контролю успішності навчання — залік. 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

Засоби діагностики успішності навчання — захист лабораторних робіт, індивідуальні на-

вчально-дослідні завдання, поточне тестування. 

 


