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3. Суть розробки,основні результати.   
(укр.)  
Створено нову концепціюпобудови, експлуатації і розвитку великих інформаційно-управляючих 

систем і відкритих публічних середовищ, низку математичних моделей і методів аналізу, проектування, 

реалізації та експлуатації систем управління хмарною ІТ-інфраструктурою, які автоматизують важливі для 

хмарних обчислень процеси, дозволяють створити технології автоматизованого проектування і управління 

хмарною ІТ-інфраструктурою. 
Отримано математичні моделі поведінки елементів хмарних ІТ-інфраструктур (ХІТ). Розроблено 

комплекс моделей аналізу ефективності, якості обслуговування, надійності та інших параметрів ІТ-
інфраструктур та прогнозування їх змін. Досліджено методи збору та оброблення метрик хмарних середовищ. 

Розглянуто та досліджено різні типи хмарних сервісів, таких як IaaS, PaaS, SaaS та моделі й методи планування, 

управління, обліку і контролю за ними. Розроблено методи синтезу та проектування хмарного середовища. 
Розглянуто і вдосконалено методи балансування навантаженням між елементами ХІТз урахуванням 

об’єктивних і суб’єктивних проблем, що виникають у процесі створення, експлуатації та розвитку ІТ-
середовищ,моделі та методи розподілу обчислювальних ресурсів, управління ресурсами сховищ збереження 

даних, проектування та функціонування ХІТ та узагальнені моделі, методи і технології проектування й 
управління ХІТ.Розроблено і досліджено моделі та методи ефективного розподілу обчислювальних ресурсів 

хмарних ІТ-інфраструктур. Розроблено моделі планування й управління ресурсами фізичного сервера і 

навантаженням віртуальних машин з урахуванням важливості застосувань, ресурсних, технологічних та інших 

істотних обмежень. Модель включає в себе як окремі сервери, так і сукупність серверів, що входять до складу 

хмари.Розроблені методи забезпечують більш оптимальне розподілення обчислювальних ресурсів та ресурсів 
накопичувачів даних, що дозволяє одночасно запускати більшу кількість екземплярів сервісу.Розроблено й 
досліджено моделі та методи автоматизованого проектування, аналізу і ведення системи метрик для управління 
хмарними ІТ-інфраструктурами. Розроблено моделі проектування хмарних систем. Моделі відображають 
хмарні сервіси на різних рівнях, починаючи з апаратного забезпечення та системного програмного 

забезпечення і закінчуючи самими сервісами, які зав’язані на нижніх рівнях. Також ці моделі передбачають 

різні типи доступу до хмари. 
(рос.) 
Создана новая концепция построения, эксплуатации и развития крупных информационно-

управляющих систем и открытых публичных сред, ряд математических моделей и методов анализа, 

проектирования, реализации и эксплуатации систем управления облачной ИТ-инфраструктурой, которые 

автоматизируют важные для облачных вычислений процессы, позволяют создать технологии 

автоматизированного проектирования и управления облачной ИТ-инфраструктурой. 
Получены математические модели поведения элементов облачных ИТ-инфраструктур (ОИТ). 

Разработан комплекс моделей анализа эффективности, качества обслуживания, надежности и других 
параметров ИТ-инфраструктур и прогнозирования их изменений. Исследованы методы сбора и обработки 

метрик облачных сред. Рассмотрены и исследованы различные типы облачных сервисов, таких как IaaS, PaaS, 

SaaS, модели и методы планирования, управления, учета и контроля. Разработаны методы синтеза и 

проектирования облачной среды. Рассмотрены и усовершенствованы методы балансировки нагрузки между 

ОИТ с учетом объективных и субъективных проблем, возникающих в процессе создания, эксплуатации и 

развития ИТ-сред, модели и методы распределения вычислительных ресурсов, управления ресурсами хранилищ 

данных, проектирования и функционирования ОИТ и обобщенные модели, методы и технологии 

проектирования и управления ХИТ. Разработаны и исследованы модели и методы эффективного распределения 

вычислительных ресурсов облачных ИТ-инфраструктур. Разработаны модели планирования и управления 

ресурсами физического сервера и нагрузкой виртуальных машин с учетом важности приложений, ресурсных, 

технологических и других существенных ограничений. Модель включает в себя как отдельные серверы, так и 

совокупность серверов, входящих в состав облака. Разработанные методы обеспечивают оптимальное 
распределение вычислительных ресурсов и ресурсов накопителей данных, позволяют одновременно запускать 

большее количество экземпляров сервиса. Разработаны и исследованы модели и методы автоматизированного 

проектирования, анализа и ведения системы метрик для управления облачными ИТ-инфраструктурами. 

Разработаны модели проектирования облачных систем. Модели отражают облачные сервисы на различных 

уровнях, начиная с аппаратного обеспечения и системного программного обеспечения и заканчивая самыми 



сервисами, которые завязаны на нижних уровнях. Также эти модели предусматривают различные типы доступа 

к облаку. 
(англ.) 
Was developed a new concept of composing and development of large-scale information management systems 

and open public media, a number of mathematical models and methods of analysis, design, implementation and 
operation of control systems of cloud IT infrastructure that automates critical cloud computing processes that allow you 
to create technology-aided design and management of cloud IT infrastructure. 

The mathematical model of the behavior of members of cloud IT infrastructures (CIT). The complex models of 
analysis of efficiency, quality of service, reliability, and other parameters of the IT infrastructure and their prediction 
changes. Investigate methods of collecting and processing metrics cloud environments. Considered and investigated 
different types of cloud services such as IaaS, PaaS, SaaS, and models and methods of planning, management 
accounting and control. The methods of synthesis and design cloud environment. The methods of synthesis and design 
cloud environment. Examined and improved methods of load balancing between CIT based on objective and subjective 
problems that arise in the process of creation, operation and development of IT environments, models and methods of 
distributed computing resources, resource management, data warehousing, design and operation of CIT and generalized 
models, methods and techniques design and management of CIT.  Developed and studied models and methods for the 
efficient allocation of computing resources of cloud IT infrastructures. The models of the planning and management of 
resources of the physical server and the load of virtual machines based on the importance of the application, resource, 
technological and other significant restrictions.The model includes both individual servers and a set of servers that make 
up the clouds. The developed methods provide a more optimal allocation of computing resources and data storage 
resources; it allows you to run more copies of the service. Developed and studied models and methods for computer-
aided design, analysis and management of the system of metrics for managing cloud IT infrastructures. 

4. Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.  

- Патент України № 103475, МПК G06F 11/34, G06F 11/00. Спосіб аналізу параметрів функціонування 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 
Результати відповідають світовому рівнюхмарних продуктів провідних фірм: 

AmazonElasticComputeCloud (AmazonEC2), GoogleAppEngine, GMail, GoogleMaps, 
VMwareVirtualDesktopInfrastructure, а за деякими техніко-економічними показниками (вартість продукту, 

тривалість впровадження, адаптація до змін бізнес-процесів) кращі за аналоги. 
6. Економічна привабливість для просування на ринок 

Застосування розроблених моделей дозволить знизити затрати ресурсів на розподілених серверах 

різних типів: 
- більш раціональне використання вільного місця на носіях даних в файлових серверах; 
- підвищення швидкості доступу до файлів в файлових серверах; 
- покращений розподіл ресурсів процесору та оперативної пам’яті в серверах застосувань; 
- економія електроенергії центру даних за рахунок відключення не задіяних серверів і перерозподілу 

завдань на інші сервери, які мають вільні ресурси. 

7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації). 

Планується використання нових методів при проектуванні ІТ-інфраструктур Міністерств (МОН, МНС, 

Мінтранс, Мінагропром) та великих вітчизняних підприємств, що потребують впровадження хмарних 

технологій для забезпечення життєдіяльності та ефективного функціонування.  

8. Стан готовності розробки. 
Розроблено математичні моделі, систему моделювання та проектування хмарних комп’ютерних 

мереж.Подальші прикладні розробки, що ведуться,  дозволять створити працездатний програмний продукт 

керування хмарною мережею. 

9. Існуючі результати впровадження. 
Розроблені  математичні алгоритми, методи моделювання та проектування хмарнихсередовищ 

використано при  тестуванні програмних продуктів провідних фірм світу в рамках спільного  Навчально-
наукового центру «НТУУ «КПІ» - NetCracker». 
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10.Форма участі інвестора (яка краща форма участі в реалізації результатів проекту інвестора: частка в 

проекті%, частка від прибутку%, інше) 
11. Обсяг інвестицій (необхідна для результатів проекту сума інвестицій у доларах США). 
12. Мета інвестицій  (розширення бізнесу, створення нового підприємства, інше). 
13. Назва організації, телефон, Е-mail 

НТУУ”КПІ”, НДІ інформаційних процесів, 
204-86-10, telenik@acts.kpi.ua 
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