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Розвиток технічного прогресу зу-
мовлює попит на новітні технології в 
сфері комп’ютеризації, які будуть по-
легшувати та спрощувати діяльність 
щодо користування інформаційними 
даними. Нині є безліч різноманітних 
сервісів, програмних рішень, додат-
ків, інтелектуальних баз знань та 
платформ для швидкого доступу до 
інформації широких областей, які да-
ють змогу отримати доступ до даних, 
переглядати їх, змінювати, доповню-
вати, редагувати та робити будь-які 
потрібні дії.

Для більшості сфер людської діяль-
ності, де потрібен корпоративний 
взаємозв’язок комп’ютерних точок не 
можливо обійтись без серверних опе-
раційних систем. Саме з цілей 
об’єднання інформаційних точок до-
ступу у корпораціях, службових 
об’єктах, навчальних закладах та ін-

ших комунікаціях, компанія Microsoft 
створила першу серверну операційну 
систему з назвою Windows NT 
3.1  Advanced Server. Стрімкий розви-
ток операційної системи (ОС), її онов-
лення та підтримка контролюється 
компанією-розробником. З кожною 
новою версією продукту з’являються 
нові можливості, якісні рішення, мето-
ди роботи та багато інших корисних 
опцій. Останньою та найбільш прогре-
сивною серверною операційною систе-
мою зараз є ОС Windows Server 2016.

Останньою розробкою компанії 
Microsoft є система випущена в 
2016 році. Попередні ОС випускалися 
з 1993 року з інтервалом від одного до 
трьох років на одне глобальне онов-
лення. Формується загальна характе-
ристична карта програмного засобу, 
зі зрозумілими пунктами, такими як 
сфери використання, масштаби охо-
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плення та рішень, основи програмної 
та апаратної частини, підтримка, ін-
новації.

Головними досягненнями та аспек-
тами серверної ОС в Windows Server 
2016  є [3]: Забезпечення актуальних 
служб управління ІТ-
інфраструктурами; повна підтримка 
ЦОД; можливості розробки та органі-
зації власного бізнесу швидше та ефек-
тивніше; мінімальне використання ре-
сурсів апаратного та адміністративно-
го планів; вільний доступ до хмарних 
технологій, та їх взаємодія з локальни-
ми ІТ-інфраструктурами; новітні стра-
тегічні рішення глобального рівню.

Важливою концепцією ОС 
2016  року є технологія контейнерів 
Hyper-V [1]. До виходу операційної 
системи напрям був компромісний, 
тому що для запуску додатків викорис-
товувалася технологія звичайної вір-
туалізації. Тобто для того щоб відкри-
ти певний додаток, потрібен був за-
пуск ядра операційної системи. Для 
запуску декількох додатків потрібно 
або декілька ядер, або постановка чер-
ги виконування дій, що є недоцільно 
та нераціонально з боку часу виконан-
ня та використання ресурсів.

Контейнери можуть використову-
ватися як на віртуальній машині, так і 
на фізичному хості. Метод контейне-
рів відрізняється кращою ізоляцією 
ресурсів. Після створення макету фай-
лової системи, реєстру, служб додатків 
відбувається запуск додатку як ізольо-
ваного процесу по пам’яті, використо-
вуючи механізм процесору SLAT 
(Second Level Address Translation). Фай-

ли що використовуються у контейнері 
замінюють або доповнюють реальні 
об’єкти фізичної операційної системи. 
Завдяки цій технології, додатки запус-
каються швидше, та без великої фізич-
ної завантаженості «заліза», на якому 
встановлена серверна операційна сис-
тема.

Позитивні фактори та переваги ви-
користання контейнерної технології 
віртуалізації: більш швидкий запуск 
ізольованих один від одного додатків 
на одній апаратній платформі; швид-
кість розгортання душе великих та 
важких додатків; підтримка роботи з 
попередніми версіями додатків (мож-
ливість замінити стару робочу версію 
програми на нову, без виникнення 
проблем сумісності); блискавична без-
шовна передача додатків з локальної 
платформи на хмарну область 
Microsoft Azure.

Новий Microsoft Windows Server 
2016 забезпечує стабільну роботу кон-
тейнерів, доступ до інструментів для 
цієї роботи, підтримує технології 
Docker та PowerShell на незалежному 
рівні [2].

Компанія Microsoft не забула про 
зміни в політиці конфіденційності та 
безпеки. В Windows Server 2016  для 
всього трафіку використана техноло-
гія віртуальних мереж зі старим про-
токолом NVGRE, та новим VXLAN. 
Основою працездатності технології є 
програмований комутатор віртуальної 
мережі, через який проходять всі паке-
ти даних, незалежно від маршруту: з 
фізичного серверу, або хосту з вірту-
альною машиною чи контейнеру. Тех-
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нологія віртуальних мереж дозволяє 
об’єднувати в одну логічну ІР-
підмережу контейнерні додатки, як ло-
кальні, так і ті, що розташовані на 
платформі Microsoft Azure.

Важливим напрямком є розвиток 
напрямів, технологій та рішень, які 
були закладені, але не доведені до ста-
більного використання у попередніх 
версіях продуктів Microsoft Windows 
Server: відмовостійкість; доступ до 
сховищ на рівні фізичного округу; тех-
нологія реплікації; використання гі-
бридної ІТ-інфраструктури; підтримка 
опції Nano Server; підтримка відмовос-
тійких SoFS-кластерів; повноцінний 
динамічний Storage Quality of Service; 
оновлення хостів кластерів ОС без зу-
пинки працездатності; захист потоків 
управління; балансування наванта-
жень машини; мережевий контролер; 
перевірка працездатності сховища.

Мережева операційна система ви-
пущена корпорацією Microsoft є онов-
леною та глобально перетвореною по-
передньою версією продукту. Завдяки 
введеним технологіям, організації 
отримують великий приріст в про-
дуктивності своїх програмних додат-
ків, які використовують контейнер-
ний метод обробки. Гібридні сценарії 
роботи ОС полегшують використан-
ня системи.
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