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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
1. Актуалност на проблема 
Актуалността на темата на дисертационния труд се обуславя от факта, че 

липсват разработени системни методи и способи за изграждане на надеждни 
(високоустойчиви) IT инфраструктури чрез използване на технологии за 
компютърна виртуализация. Предложеният в дисертационния труд подход за 
проектиране на IT инфраструктура чрез виртуализиране на услуги 
минимизира времето за стартиране на услуги и повишава надеждността на 
информационната среда на организацията, в която се използва. 

Правилното проектиране и планиране на системата за сървърна 
виртуализация изисква детайлно познаване на методите и средствата за 
предоставяне на IT услуги, а също така и влиянието, което оказват тези услуги 
върху бизнес процесите в организацията. 

2. Същност на изследвания проблем 
Технологията на виртуализацията става все по-популярна през 

последните години. Виртуализацията спомага за оптимизиране на 
използването на компютърните ресурси. Предоставянето на облачни 
технологични услуги е невъзможно без използването на различни видове 
виртуализация. 

Общоприето е схващането, че използването на виртуализация генерира 
икономически ползи за потребителите, но в същото време трябва да се отчитат 
всички особености, включително и трудности, които са свързани с нейното 
внедряване и експлоатиране. 

3. Цел и задачи на дисертационния труд 
Целта на дисертационния труд е да се разработи методология и 

технология за изграждане на IT инфраструктура чрез виртуализация на 
основни информационни услуги, нейния мониторинг и автоматизиране на 
административните процеси, осигуряващи функционирането ѝ. 

За постигане на целта са поставени следните задачи: 
1) Да се изследват и анализират особеностите на изграждане на IT 

инфраструктури за предоставяне на услуги на крайните потребители с оглед 
на дефиниране на изисквания към ресурсите и услугите в инфраструктурите 
по отношение на тяхната наличност и достъпност. 

2) Да се дефинират показатели за оценка и извърши сравнителен анализ 
на различни технологични решения, приложими при виртуализация и 
автоматизиране на процесите в IT инфраструктура. 

3) Да се определят услугите, необходими за нормалното функциониране 
на IT инфраструктурите и да се разработи тестова виртуализационна среда за 
оценка на тяхната производителност и надеждност. 

4) Разработената методология за виртуализация на IT инфраструктура да 
се използва за практическа реализация при изграждане на IT инфраструктурата 
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, нейното тестване и оценка на надеждността ѝ. 

4. Обект и предмет на изследването на дисертационния труд 
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Обект на настоящето изследване са IT инфраструктурите с техните 
структурни компоненти и предоставяните в тях услуги. 

Предмет на изследването е възможността за прилагане на подход за 
внедряване на нови услуги в една IT инфраструктура чрез използването на 
платформа за сървърна виртуализация, който да осигурява минимален период 
на престой. 

5. Място на извършване на изследването 
Изследванията и експериментите са извършени в IT инфраструктурата на 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 
6. Научна новост 
Създадена е методология за внедряване на различни технологични 

решения в IT инфраструктурите за осигуряване на надежден достъп до 
предоставяните IT услуги. Оценката на приложимостта за внедряване на 
технологичните решения се извършва на базата на дефинирано в 
дисертационния труд множество от взаимосвързани показатели. 

Дефинирани са основните IT услуги, които са необходими за надеждно 
функциониране на всяка IT инфраструктура. 

7. Практическа ценност 
 Изградена е виртуализационна тестова среда в IT инфраструктурата 

на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в която могат да се извършват тестове за 
надеждност и функционалност на IT услугите, предвидени за внедряване в 
инфраструктурата. При изграждането на тестовата среда е приложена, 
разработената в дисертационния труд методология. 

 Разработено е ръководство за имплементиране и инсталиране на 
система за управление на виртуализационна среда, което може да бъде 
използвано и при осигуряване на учебния процес по дисциплини във ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров“. 

 Предложени са способи за оценка на производителността и 
надеждността на предоставяните услуги в IT инфраструктурите. 

 Предложен е практически подход за мигриране от тестова към 
продуктивна среда според критичността на предоставяната услуга за крайните 
потребители на IT инфраструктурата. 

 Дефинирани са функционалните изисквания към системите за 
мониторинг и автоматизация на административните процеси в IT 
инфраструктура, както и основните и допълнителните технически 
характеристики и параметри на елементите от IT инфраструктурата, които 
подлежат на задължителен непрекъснат мониторинг. 

8. Апробация на изследването 
Основните резултати от проведените изследвания, свързани с 

дисертационния труд са докладвани на научни конференции и форуми, 
съгласно представения списък на публикациите по темата на дисертационния 
труд. 
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Разработеният подход за проектиране на IT инфраструктура чрез 
виртуализиране на услуги е приложен при изграждането на Учебния център 
по кибероперации във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и свързаната с това 
модернизация на IT инфраструктурата на училището. 

 
II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Във въведението е представена актуалността на разглеждания проблем. 

Формулирани са задачите и основните насоки за работа за постигане на 
поставената цел. Представена е кратка обобщена характеристика на 
структурата и съдържанието на отделните глави. 

 

ГЛАВА ПЪРВА: ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА IT 
ИНФРАСТРУКТУРА – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И 

ПРЕДОСТАВЯНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ 
Целта на първа глава от дисертационния труд е да се анализират 

основните подсистеми, изграждащи IT инфраструктурите, и да се дефинират 
изискванията за тяхното проектиране и изграждане. 

Резултатите от направените анализи се явяват входни данни за 
следващите глави от дисертационния труд, а основно внимание е обърнато на 
възможностите за автоматизиране на процесите по стартиране на нови 
информационни услуги и осигуряване на надежден достъп до тях. 

1.1. ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЕТО IT ИНФРАСТРУКТУРА 
Необходимостта от наличието на подобни дефиниции се обуславя от 

факта, че различните категории потребители разбират по различен начин какво 
представлява IT инфраструктурата, как се използват нейните ресурси и как се 
предоставят информационни услуги в нея. Основа за тези различия в 
схващанията е различната гледна точка, която имат различните категории 
потребители, по отношение на IT инфраструктурата и нейните ресурси. 

1.1.1. ОБЩОПРИЕТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ 
По отношение на понятието IT инфраструктура липсва стандартизирано 

определение, което от своя страна води до противоречия при използването на 
понятия като компютърна мрежа, комуникационна мрежа (система) и др. 

Според някои определения понятието IT инфраструктура се отнася до 
„съвкупността от хардуер, софтуер, мрежови ресурси и услуги, необходими за 
съществуването, функционирането и управлението на IT средата на една 
организация. Тя дава възможност на организацията да предоставя IT решения 
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и услуги на своите служители, партньори и/или клиенти и обикновено е 
вътрешна за организацията и развърната върху собствени съоръжения“. 

Структурните елементи на една IT инфраструктура могат да бъдат 
разделени в две основни групи (фиг. 1). 

Комуникационна 
инфраструктура

Предоставяне на IT услуги 
от различен тип

 
Фиг. 1 Типов състав на IT инфраструктура 

 

1.1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ, ИЗПОЛЗВАНИ ВЪВ 
ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е висше военно училище, което по отношение на 
информационните технологии се явява едновременно потребител на IT услуги, 
предоставяни в собствена инфраструктура, и потребител на IT услуги, 
предоставяни от външни за организацията доставчици, т.е. ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“ е едновременно потребител и доставчик на IT услуги. Използването 
на IT услуги от няколко източника създава определени трудности по 
отношение на ясното дефиниране на отговорности на потребителите, 
администраторите и собственика на инфраструктурата, в която се предоставят 
тези услуги. 

Използваните във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ IT услуги могат да бъдат 
класифицирани в две групи според източника им, а оттам и според 
отговорника по администрирането им, а именно външни и вътрешни. 
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Като външна IT услуга може да бъде посочена осигуряването на достъп 
до световната интернет мрежа, който от своя страна се осъществява чрез 
предоставяне на услуга от няколко доставчика (фиг. 2). 

 
Фиг. 2 Осигуряване на интернет достъп във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 
 

1.2. ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА IT 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Управлението на една IT инфраструктура включва в себе си няколко 
взаимосвързани задачи. Фигура 3 представя схематично отделните типове 
административни задачи, които могат да бъдат дефинирани и произтичащи от 
необходимостта за управление на завършена IT инфраструктура. 

Ежедневното изпълняване на посочените задачи осигурява нормалното 
функциониране на самата инфраструктура и гарантира на крайните 
потребители непрекъснатост на процеси и достъп до ресурси и услуги с 
минимален период на престой. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА 
IT 

ИНФРАСТРУКТУРА

ХАРДУЕР

СОФТУЕР

МРЕЖА

ДОСТЪП ДО 
ФИЗИЧЕСКАТА 

СРЕДА

ДЕЙТАЦЕНТЪР
И

СЪХРАНЕНИЕ 
НА ДАННИ

ДОСТЪП ДО 
РАБОТНАТА 

СРЕДА

 
Фиг. 3 Функционални задачи при управление на IT инфраструктура 
 

1.2.1. ВИРТУАЛИЗАЦИЯ И/ИЛИ КОНТЕЙНЕРИЗАЦИЯ 
Класическата сървърна виртуализация и контейнеризацията не са 

конкуренти, а по-скоро допълващи се технологии, приложими в една 
съвременна IT инфраструктура. Така например върху физическите машини 
(сървъри) може да бъдат инсталирани хипервайзори, които ще улеснят 
администрирането и дистрибутирането на изчислителни ресурси чрез 
инструментите си за централизирано администриране, а в създаваните 
виртуални машини може да бъде използвана контейнеризация, което 
допълнително ще повиши ефективността на използване на физическите 
ресурси и ще се даде възможност за едновременно стартиране на по-голям 
брой приложения. Този подход е изключително удобен при обработката на 
големи масиви от данни или в случаите, когато на множество потребители 
трябва да се предоставят еднотипни, но изолирани помежду си, програмни 
среди или услуги. 
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1.2.2. ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА IT ИНФРАСТРУКТУРИ 

Понастоящем съществуват над 70 различни платформи за виртуализация, 
както за сървърна, така и за десктоп виртуализация или друг тип 
виртуализиране на изчислителни и информационни ресурси, с възможност за 
използването им както на самостоятелни сървъри и в дейтацентрове, така и на 
персонални настолни компютри. Платформите реализират функциите си на 
основата на използването на хипервайзор, който може да бъде както тип 1, така 
и тип 2, в зависимост от конкретната реализация. 

Предимствата от използването на сървърна виртуализация са безспорни и 
добре описани в различни литературни източници. 

1.3. СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА IT 
ИНФРАСТРУКТУРАТА 

Адекватното администриране на всеки процес е свързано с наличието на 
възможност за мониторинг на самия процес и всички участващи в 
реализирането му компоненти (елементи), както и с възможността за 
въздействие върху начина на протичане на процеса във всеки един момент, 
включително и върху компонентите (елементите), отговорни за неговото 
реализиране. Разгледаната в точки 1.4 и 4.5 на дисертационния труд система 
за мониторинг се очаква да даде на администраторите цялата необходима 
информация за проследяване на протичащите процеси и подпроцеси, както и 
за състоянието на елементите на IT инфраструктурата, отговорни за 
реализирането на съответния процес. На следващо място администраторите се 
нуждаят от инструменти, чрез които да въздействат на елементите на IT 
инфраструктурата и по този начин и върху случващите се в нея процеси. 

Използването на централизиран инструмент за управление и 
администриране в допълнение на системата за мониторинг би довело до 
намаляване на времето за извършване на административните задачи най-малко 
чрез елиминиране на необходимостта от превключване между отделни 
инструменти, приложения или графични прозорци. 

Оркестрацията и автоматизацията на работни процеси в IT 
инфраструктурите намират основно предназначение за подпомагане на 
работата на системните и мрежови администратори, като спестяват време и 
оптимизират използването на наличните ресурси. В IT инфраструктурата на 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обаче, оркестрацията на виртуални машини може да 
намери още едно приложение, свързано с осигуряването на основната функция 
на институцията, а именно провеждането на обучение на различни категории 
обучаеми. 
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1.4. МОНИТОРИНГ НА ОБОРУДВАНЕТО В IT 
ИНФРАСТРУКТУРИТЕ 

Мониторингът и менажирането (monitoring and management) на 
комуникационно и по специално на мрежово оборудване съществува още от 
момента на създаването на първите компютърни мрежи. При всички случаи, 
когато два или повече персонални компютъра или други устройства се 
свързват помежду си, възниква необходимостта от управление, наблюдение и 
анализиране на комуникацията между тях. В тази връзка през годините са 
създадени множество комуникационни протоколи с цел да се подпомогне 
„разбирането“ и изучаването на кореспонденцията, която се осъществява 
между свързаните в мрежа устройства, в т.ч. и в завършена IT инфраструктура, 
предоставяща различни услуги на крайните си потребители. 

Към настоящия момент съществуват множество NMS, като голяма част от 
тях са базирани на SNMP протокола. В интернет пространството могат да 
бъдат намерени различни статии и публикации, сравняващи тези системи. 
Наличните сравнения на отделните системи са предимно свързани с наличието 
или отсъствието на дадени свойства и възможности, без да е извършвана 
оценка на предимства и недостатъци, тъй като те се определят от конкретната 
реализация на IT инфраструктурата (използвани мрежови устройства и 
налични услуги, подлежащи на мониторинг) и допълнителни изисквания 
относно себестойност, контрол на достъп, съвместимост с други системи и т.н. 
От тази гледна точка като „най-добра“ система може да се счита тази, която 
покрива възможно най-голям брой устройства и функции, като дава 
възможност за извличане на възможно най-голямо количество информация. 

ИЗВОДИ КЪМ ПЪРВА ГЛАВА 
 Съществуват технологични решения, които автоматизират в различна 

степен администрирането на IT инфраструктурите. Липсва утвърдена 
процедура за внедряване на тези решения, което води до трудности при 
функционалното използване, администриране и наблюдение на ресурсите на 
IT инфраструктурата. 

 Липсва комплексен подход за внедряване и използване на 
платформите за виртуализиране, управление и мониторинг в IT 
инфраструктура, отчитащ изискванията на потребителите, администраторите 
и собственика на инфраструктурата. 

 Технически решения за сървърна виртуализация могат да се използват 
за намаляване на времето на престой на ресурсите и услугите в една IT 
инфраструктура, както и за повишаване на нейната надеждност. 
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ГЛАВА ВТОРА: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СРЕДА ЗА 
ВИРТУАЛИЗИРАНЕ НА УСЛУГИ“ 

Изграждането на функционална IT инфраструктура изисква използването 
на хардуерни и софтуерни компоненти, които в максимална степен да 
съответстват на заложеното предназначение на IT инфраструктурата на етапа 
на нейното проектиране. Изборът на приложими технически решения изисква 
дефиниране и използване на показатели за тяхната оценка, които да гарантират 
обективност на взетото решение. 

Целта на настоящата глава е да се формулират обективни показатели за 
оценка на системите за сървърна виртуализация и да бъде разработена 
методология за прилагане на тези показатели в процеса на проектиране на IT 
инфраструктура. В допълнение, използвайки дефинираните показатели, е 
извършена оценка на три платформи за сървърна виртуализация. 

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, 
ПРИЛОЖИМИ В IT ИНФРАСТРУКТУРАТА 

За определяне на възможните стойности на отделните показатели в 
дисертационния труд е избран подход, при който те приемат стойности в цели 
числа, като количеството на отделните стойности е съотнесен към 
количеството на възможните реализации (решения). Така например при 
оценка на няколко продукта по различни показатели, за стойности на всеки от 
тях могат да бъдат приети целите числа, съответстващи на броя на продуктите. 
В конкретния случай се приема, че всеки един от оценяваните продукти е 
приложим за реализация по съответния критерий, но този с най-добра 
експертна оценка за съответствие ще получи максимална стойност, а 
съответно този с най-малка експертна оценка за съответствие ще получи 
минимална стойност. Показателите могат да приемат и стойност нула, в 
случаите когато те не са реализирани в оценявания продукт. 

На базата на поставените в първа глава изисквания към ресурсите на една 
IT инфраструктура, тяхната наличност, надеждност и управляемост, за оценка 
на приложимостта на конкретни технически решения може да се използват 
метода на сравнение на стойности на експертни оценки на показателите, 
представени в таблица 1. 

Отделните показатели, посочени в таблица 1, притежават и логическа 
свързаност помежду си (фиг. 10), а най-голямо влияние върху всички останали 
критерии имат финансовия разход за придобиване и възможностите за 
централизирано администриране. 
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Таблица 1 
Показатели за сравнителна оценка на технически решения за автоматизиране 

на процеси по предоставяне на ресурси и услуги в IT инфраструктура 

Показател за оценка 
Техническо 
решение 1 

Техническо 
решение 2 

Техническо 
решение 3 

Осигуряване на 
автоматизиран failover за 
определени ресурси и услуги 

1 3 2 

Възможност за 
осъществяване на 
мониторинг на критични 
процеси и услуги 

3 2 1 

Необходимост от високо 
квалифициран IT персонал 

1 3 2 

Централизирано 
администриране 

2 1 3 

Необходимо време за 
стартиране на нова услуга 

2 1 3 

Финансов разход за 
придобиване 

2 3 1 

Финансови разходи за 
периодично обслужване и 
актуализации 

2 1 3 

Крайна оценка 13 14 15 
 
На базата на представените на фиг. 10 логически връзки могат да бъдат 

определени тегловни коефициенти на всеки показател, като за основа при 
определянето на тези коефициенти се използва броя на връзките между 
отделните показатели. Общият брой на логически връзки е 34 – това е сумата 
от логически връзки на всеки един от показателите. В този случай 
относителната стойност на всяка логическа връзка е равна на (1): 

𝑊 = ,     (1) 

където W е стойността на тегловния коефициент, а n е максималния брой 
на логическите връзки. В разглеждания случай за стойност на W се получава 
(2) 

 

𝑊 = = ≈ 0,03,    (2) 
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т.е. за тегловни коефициенти на показателите се получават стойностите, 
представени в таблица 2. 

Автоматизиран 
failover

Разход за 
придобиване

Разходи за 
периодично 

обслужване и 
актуализации

Стартиране на 
нова услуга

Централизирано 
администриране

Квалифициран 
IT персонал

Мониторинг

 
Фиг. 10 Логически връзки между показателите за сравнителна оценка 

 
Таблица 2 

Стойности на тегловните коефициенти на показателите от таблица 1 в 
съответствие с логическите им връзки1 

Показател за оценка 
Брой 

логически 
връзки 

Стойност 
на W 

Осигуряване на автоматизиран failover за 
определени ресурси и услуги 

3 0,09 

Възможност за осъществяване на мониторинг на 
критични процеси и услуги 

5 0,15 

Необходимост от високо квалифициран IT 
персонал 

5 0,15 

Централизирано администриране 6 0,18 

                                           
1 Забележка: сумата от стойностите на тегловните коефициенти в таблица 2 е 
по-голяма от единица, поради закръгляването до втория знак след десетичната 
запетая при определянето на относителната стойност на всяка логическа 
връзка по формула (2). 
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Показател за оценка 
Брой 

логически 
връзки 

Стойност 
на W 

Необходимо време за стартиране на нова услуга 4 0,12 
Финансов разход за придобиване 6 0,18 
Финансови разходи за периодично обслужване и 
актуализации 

5 0,15 

 
Друг вариант за определяне на тегловните коефициенти е използването на 

резултати от анкетно проучване сред специалисти в областта на сървърната 
виртуализация и управлението на IT инфраструктури. 

2.1.1. ОСИГУРЯВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАН FAILOVER ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНИ РЕСУРСИ И УСЛУГИ 

Наличността и надеждността на ресурсите и услугите в една IT 
инфраструктура е един от основните показатели за нейната работоспособност. 
Един от методите за оценка на тази работоспособност е използването на 
показатели като минимално време за престой или Downtime, който от своя 
страна бива планиран и непланиран. За намаляване на непланирания Downtime 
в много системи се въвеждат инструменти за failover – процес на преодоляване 
на сривове в работата на една система чрез прехвърляне на функции от един 
възел на друг. 

2.1.2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
МОНИТОРИНГ НА КРИТИЧНИ ПРОЦЕСИ И УСЛУГИ 

Възможността за осъществяване на мониторинг на отделните компоненти 
на една IT инфраструктура е от изключителна важност за осигуряване на 
нейната нормална работоспособност. От своя страна мониторингът е свързан 
по няколко начина и с осигуряването на процеса на failover. От една страна на 
базата на мониторинга на определени параметри на инфраструктурата може да 
бъде направена оценка за прагови стойности, при които да се осъществява 
автоматично прехвърляне на изпълнявани функции от едно устройство на 
друго. От друга страна възможността за извършването на постоянен 
мониторинг може да бъде изключително удобен инструмент в ръцете на 
администраторите, които да вземат правилни и навременни решения за 
преразпределяне на функции и ресурси между отделни елементи от 
инфраструктурата. 
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2.1.3. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАН IT 
ПЕРСОНАЛ 

Наличието на IT инфраструктура във всеки един случай предполага и 
наличието на квалифициран за администрирането и поддръжката ѝ екип от 
администратори и оператори с ясно разграничаване на функциите и 
отговорностите на всеки един член на този екип. Съобразно структурните 
елементи на инфраструктурата и предлаганите в нея ресурси и услуги могат да 
бъдат необходими мрежови администратори, системни администратори, 
администратори на бази данни, администратори на уеб приложения (отделни 
администратори за всеки тип приложение) и др. Освен администраторите за 
определени цели могат да бъдат използвани и оператори, които въвеждат 
данни в определена информационна система, но не притежават права за 
администриране на съответната система. 

2.1.4. ЦЕНТРАЛИЗИРАНО АДМИНИСТРИРАНЕ 
Администрирането на мащабна IT инфраструктура може да бъде 

трудоемка и времеотнемаща задача. Изисква се съгласуваност в действията на 
различните типове администратори, а многообразието от използвани 
устройства и предоставяни услуги може да доведе до трудности, породени не 
само от необходимостта да се познават методите за администрирането им, но 
и от необходимостта за превключване от една административна конзола към 
друга. 

2.1.5. НЕОБХОДИМО ВРЕМЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА НОВА 
УСЛУГА 

Независимо от това колко добре е било извършено предварителното 
планиране на една IT инфраструктура по отношение на услугите, които ще се 
предлагат в нея, в даден момент възниква необходимостта от стартиране на 
нова услуга или предлагане на нов тип информационен или изчислителен 
ресурс. В една продуктивна среда от изключителна важност е времето, 
необходимо за осигуряване на функционирането на нова за средата услуга и 
предоставянето на нов тип ресурс да е възможно най-кратко. 

2.1.6. ФИНАНСОВ РАЗХОД ЗА ПРИДОБИВАНЕ 
Безспорно голямо влияние върху избора на едно или друго техническо 

решение оказва финансовия разход, необходим за неговото придобиване, 
използване, поддържане и обслужване. Голяма част от производителите на 
програмни продукти предлагат възможността за пробно използване за 
определен период на продукта с пълна функционалност или безсрочно 
използване на продукта с ограничена функционалност, а много често и 
комбинация от двете. Разбира се съществуват и програмни продукти, 
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разпространявани чрез лицензи за свободно използване като GPL или други 
подобни. Внедряването на софтуер, свободен за използване без заплащане или 
на такъв срещу определено лицензиране, има своите предимства и 
недостатъци и в единия, и в другия случай. 

2.1.7. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДИЧНО 
ОБСЛУЖВАНЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

Разходите за придобиване на оборудване и програмни продукти спадат 
към категорията капиталови разходи. Освен тях при избора на конкретно 
техническо решение следва да бъдат разглеждани и необходимите оперативни 
разходи, които неминуемо ще бъдат генерирани в процеса на експлоатация. 
Към този вид разходи спадат необходимите средства за периодично 
обслужване (профилактика) и необходимите разходи за извършване на 
обновяване на техническата база или програмните продукти. 

2.1.8. ОБЩА ЦЕНА ЗА ПРИДОБИВАНЕ 
Сравнителната оценка по описаното по-горе множество от показатели 

може да се окаже комплексна задача с множество условни зависимости между 
отделните показатели. В крайна сметка се получава крайна оценка, която обаче 
може да не бъде достатъчна за вземане на решение, тъй като съществува 
вероятността за равенство между сравняваните технически решения. 

В такива случаи е удобно въвеждането на допълнителен показател за 
оценка под формата на обща цена за придобиване (TCO – Total Cost of 
Ownership). За определянето на този показател е необходимо да бъдат 
определени всички разходи и приходи, свързани с придобиването на 
оценяването техническо решение – закупуване и въвеждане в експлоатация на 
ново оборудване, закупуване на софтуерни лицензи, разходи за 
електроенергия, охлаждане, администриране и физическо разполагане. 

2.2. ИЗБОР НА ПЛАТФОРМИ ЗА СЪРВЪРНА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ И 
ОЦЕНКА НА ТЯХНАТА ПРИЛОЖИМОСТ В IT ИНФРАСТРУКТУРА 

При решаването на задачата за избор на платформа за виртуализация 
трябва да се отчита влиянието на множество от фактори, като пазарно 
позициониране на разглежданите продукти, наличие на търговски 
взаимоотношения с разработчици или дистрибутори, наличие на подготвени 
кадри за работа с административните конзоли на продуктите и др. 

2.3. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА 
VMWARE 

Към настоящия момент от компанията VMware се развива и дистрибутира 
като основна платформа за сървърна виртуализация продукта vSphere. 
Предлагат се няколко различни издания на платформата vSphere, 
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разпространявани под различни лицензионни споразумения и различаващи се 
по активните функционалности. Удобство при използването е възможността 
за превключване от едно издание към друго чрез промяна на въведения 
лицензен ключ. 

2.4. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА 
MICROSOFT 

От компанията Microsoft предлагат на пазара програмни продукти за 
сървърна и десктоп виртуализация под общото наименование Hyper-V. 
Услугата е налична за използване както в сървърните операционни системи от 
фамилията Microsoft Windows, а също така и в потребителските операционни 
системи от същата фамилия. От Microsoft предлагат също така и версии на 
сървърната си операционна система, специално разработени за внедряване на 
решения за сървърна виртуализация. 

2.5. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА OPEN SOURCE 
ПРОДУКТИ 

Основаната през 1993 година компания Red Hat е широко позната сред IT 
специалистите със своята Linux операционна система, наречена Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL). Освен тази корпоративна версия от компанията 
успешно дистрибутират чрез поддържания от тях проект Fedora и десктоп 
Linux операционна система. От 2019 г. компанията е част от семейството на 
корпорацията IBM. От 2009 г. се развива и продукта за виртуализация, базиран 
на KVM хипервайзора и понастоящем наричан Red Hat Virtualization (RHV). 

2.6. СЪПОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА РАЗГЛЕДАНИТЕ 
ПРОДУКТИ И ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛЗА ОТ 
ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ 

Разгледаните платформи за сървърна виртуализация и управление на IT 
инфраструктура притежават сходни технически функционалности. Съгласно 
приетата методика следва да се поставят тегловни коефициенти на всеки един 
от разгледаните параметри, които са приети за оценка. Тъй като се разглеждат 
и оценяват три продукта, то тегловните коефициенти ще бъдат в рамките на 
стойности от едно до три. Ако дадена функционалност липсва, то на 
съответния продукт се присвоява стойност нула за конкретния параметър. 

В резултат на посочените стойности по отделните показатели се попълва 
и таблица 1, за оценяваните продукти и се получават обобщен резултат, 
съгласно стойностите от таблица 4. 

В таблица 5 са представени стойностите на показателите за разглежданите 
продукти с отчитане на тегловните коефициенти. Тъй като показателите 
„Финансов разход за придобиване“ и „Финансови разходи за периодично 
обслужване и актуализации“ са обединени поради обективна невъзможност за 
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разделянето на данните, получени от официалните източници за всеки 
продукт, то и тегловните коефициенти за тези показатели са обединени. В 
таблица 5 не е отчетен допълнителния показател „Влияние върху TCO на 
курсовете за подготовка на административен персонал“, тъй като за него 
липсва тегловен коефициент, а също така липсва равенство в крайните оценки 
на разглежданите продукти, получени като сума на останалите показатели. 

 
Таблица 4 

Сравнителна оценка на технически решения за автоматизиране на процеси по 
предоставяне на ресурси и услуги в IT инфраструктура 

Показател за оценка 

VMware 
vSphere 
Essential 

Plus 

Microsoft 
Hyper-V 

Red Hat 
Virtualization 

Осигуряване на автоматизиран 
failover за определени ресурси и 
услуги 

2 1 3 

Възможност за осъществяване на 
мониторинг на критични процеси 
и услуги 

3 1 2 

Необходимост от високо 
квалифициран IT персонал 

3 1 2 

Централизирано администриране 2 1 3 

Необходимо време за стартиране 
на нова услуга 

3 1 2 

Финансов разход за придобиване 
+ Финансови разходи за 
периодично обслужване и 
актуализации 

3 2 1 

Влияние върху TCO на курсовете 
за подготовка на административен 
персонал 

2 3 1 

Крайна оценка 16 7 13 
Крайна оценка с отчитане на 
влиянието върху TCO на 
квалификационни курсове 

18 10 14 
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Таблица 5 
Сравнителна оценка на технически решения от таблица 4 при отчитане на 

стойностите на тегловните коефициенти на показателите 

Показател за оценка 

VMware 
vSphere 
Essential 

Plus 

Microsoft 
Hyper-V 

Red Hat 
Virtualization 

Осигуряване на автоматизиран 
failover за определени ресурси и 
услуги 

0,18 0,09 0,27 

Възможност за осъществяване на 
мониторинг на критични процеси 
и услуги 

0,45 0,15 0,3 

Необходимост от високо 
квалифициран IT персонал 

0,45 0,15 0,3 

Централизирано администриране 0,36 0,18 0,54 

Необходимо време за стартиране 
на нова услуга 

0,36 0,12 0,24 

Финансов разход за придобиване + 
Финансови разходи за периодично 
обслужване и актуализации 

0,99 0,66 0,33 

Крайна оценка 2,79 1,35 1,98 
 

ИЗВОДИ КЪМ ВТОРА ГЛАВА 
 Дефинирани са седем независими показатели за оценка и един 

обобщаващ, чрез които може да се изготви сравнителна оценка на програмни 
платформи за управление на IT инфраструктури, прилагащи технологии за 
сървърна виртуализация. 

 При избора на подходящи платформи за имплементиране е 
подходящо използването на аналитични резултати, получени от независима 
експертна оценка от външен утвърден източник. На тази база са избрани три 
платформи за изготвяне на сравнителната оценка по дефинираните 
показатели, приложени върху техните функционалности и технически 
характеристики. 

 В резултат на изготвената оценка за приложимост по дефинираните 
показатели върху избраните за оценка платформи за сървърна виртуализация 
може еднозначно да се посочи коя е подходяща за прилагане платформа в IT 
инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. При други IT инфраструктури 
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е напълно възможно да се получат различни крайни резултати, тъй като те са 
зависими от приетите ограничения. 

 Трябва да се прилагат допълнителни подходи за оценка на параметъра 
„обща цена за придобиване“ (TCO) за дадена IT инфраструктура при 
изготвянето на сравнителни оценки. Основните причини за това са, че TCO 
сам по себе си зависи от множество други параметри и не може да се приема 
директно за достоверна информацията, предоставяна от производителя на 
съответната платформа с оглед на това, че се очаква в тази информация да се 
дава приоритет на собствения продукт. 

 

ГЛАВА ТРЕТА: ЕТАПИ НА ПРОЦЕСА НА ВИРТУАЛИЗИРАНЕ 
НА IT УСЛУГИ 

Прилагането на системен подход при изграждането на една IT 
инфраструктура изисква познаване не само на отделните структурни елементи 
на инфраструктурата и връзките между тях, а така също и на процесите, 
осигуряващи проектирането и изграждането на инфраструктурата. 

Целта на трета глава от дисертационния труд е да се дефинират етапите в 
процеса на виртуализиране на IT услуги, да се определят услугите, 
необходими за нормалното функциониране на IT инфраструктурата, и да се 
разработи тестова среда за оценка на надеждността на достъпа до тези услуги. 

Виртуализирането на IT услуги е процес, който следва да бъде изпълняван 
на етапи в една корпоративна IT инфраструктура. В настоящия дисертационен 
труд се предлагат четири основни етапа. 

Сумата от времената за реализиране на всеки един от етапите определя 
общото време, необходимо за внедряване на сървърна виртуализация в IT 
инфраструктура (3). 

 
𝑡 = 𝑡 + 𝑡 + 𝑡 + 𝑡 ,     (3) 

 
където tΣ е общото време за реализиране на процесите по внедряване на 

сървърна виртуализация, а t1, t2, t3 и t4 са времената, необходими за реализиране 
на всеки от предложените етапи. 

От формула (3) е видно, че намаляване на общото време за внедряване на 
сървърна виртуализация може да се постигне чрез намаляване на времето за 
реализиране на всеки един от четирите етапа, на комбинация от тях или на 
всичките. По тази причина е важно да се познават факторите, които могат да 
повлияят на времето за реализиране на всеки един от етапите. 
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3.1. ИЗБОР НА УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВИРТУАЛИЗИРАНЕ 
В първа глава на настоящия дисертационен труд са разгледани някои от 

информационните услуги в IT инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 
които са важни за крайните потребители по отношение на факторите 
достъпност и наличност. При определяне на подлежащите на виртуализиране 
услуги основните критерии са именно осигуряването на достъпност и 
наличност, както и оптимизиране на процеса на тяхното администриране. 

Определянето на самите услуги, подлежащи на виртуализиране следва да 
се осъществява при спазване на изискванията за осигуряване на тяхната 
достъпност и наличност от гледна точка на крайните потребители, както и 
изискването за оптимизиране на администрирането на цялата IT 
инфраструктура и предоставяните в нея услуги от гледна точка на системните 
администратори. 

На базата на анализа от текущата точка могат да бъдат дефинирани 
минимално необходимите виртуални машини с предоставяни от тях IT услуги 
в една IT инфраструктура. Списъкът от необходими виртуални машини може 
да бъде обобщен, както е направено в таблица 6. 

Таблица 6 
Опис на необходимите виртуални машини за осигуряване в IT 

инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 

Осигурявана услуга 

Количество на 
необходими 
виртуални 

машини 
Услуга за автентификация и оторизация на крайните 
потребители чрез AD DS, интегрирана с DNS и DHCP 
услуги вътре в компютърната мрежа на ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“ 

2 

Публична DNS услуга 1 

Публична web страница 1 
Вътрешно достъпна web страница 1 
Вътрешна електронна поща за всеки от наличните 
домейни и резервиране на външни доставчици 

2 

Услуги за гласова комуникация, видеоконференция и 
съвместна работа 

2 

Шаблонни виртуални машини 2 
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Осигурявана услуга 

Количество на 
необходими 
виртуални 

машини 
Услуга за предоставяне на обновявания на 
потребителските операционни системи и приложни 
програмни продукти 

1 

Услуга за мониторинг на IT инфраструктурата 1 

Услуга за администриране на платформата за сървърна 
виртуализация 

1 

Общо количество необходими виртуални машини 14 
 

3.2. РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕСТОВА СРЕДА 
Във всички случаи, когато е възможно, се препоръчва да се използва 

тестова среда, която в максимална степен да съответства на реалната 
продуктивна среда. Това означава да бъдат идентични не само изчислителните 
ресурси (хардуерните характеристики на физическите сървъри за осигуряване 
на сървърната виртуализация), но и количеството и капацитета на 
комуникационните връзки, както и начина на осигуряване на съхранението на 
обработваните данни (тип на дисковия масив, капацитет на комуникационните 
линии до него и използвани мрежови протоколи). 

Осигуряването на подобна тестова среда е свързано с допълнителен 
финансов разход, който не всяка организация може да си позволи с оглед на 
това, че тестовата среда ще се използва рядко, а в същото време не участва 
директно в носенето на нетна печалба. 

На фигура 12 е представена изградената комуникационна мрежа за 
тестовата среда в IT инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 

За сравнение между продуктивната и тестовата среда на фигура 13 е 
представена комуникационната мрежа на актуалната към момента 
продуктивна среда. На фигурите с различни цветове на връзките са 
представени комуникационни линии с различно предназначение и максимален 
капацитет. 
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Фиг. 12 Комуникационна свързаност на тестовата виртуална среда 
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Cisco WS-C3750X-24T
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FRONT REAR

1 Gbps

 
Фиг. 13 Комуникационна свързаност на актуалната продуктивна виртуална 

среда 
Таблица 6 представя списък на необходимите виртуални машини в 

продуктивната, следователно и в тестовата, среда. За да се създадат еталонни 
виртуални машини, следва да се обобщят данните за необходими виртуални 
машини по отношение на тяхната операционна система. Тези данни са 
представени в таблица 9. 
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Таблица 9 
Тип на операционната система на виртуалните машини, за предоставяне 

на минимално необходимите IT услуги 

Осигурявана услуга от виртуалната 
машина 

Брой 
виртуални 
машини за 

реализиране 
на услугата 

Използвана 
операционна 
система във 
виртуалните 

машини 
Услуга за автентификация и оторизация 
на крайните потребители чрез AD DS, 
интегрирана с DNS и DHCP услуги вътре 
в компютърната мрежа на ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“ 

2 
Windows 

Server 

Публична DNS услуга 1 Linux 
Публична web страница 1 Linux 
Вътрешно достъпна web страница 1 Linux 

Вътрешна електронна поща за всеки от 
наличните домейни и резервиране на 
външни доставчици 

2 Linux 

Услуги за гласова комуникация, 
видеоконференция и съвместна работа 

2 Linux 

Услуга за предоставяне на обновявания 
на потребителските операционни системи 
и приложни програмни продукти 

1 
Windows 

Server 

Услуга за мониторинг на IT 
инфраструктурата 

1 Linux 

 

3.3. ТЕСТОВЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И НАДЕЖДНОСТ 
Разработената тестова среда може да бъде използвана за провеждане на 

тестове преди внедряване на нови услуги в IT инфраструктурата на ВВМУ „Н. 
Й. Вапцаров“, както и за извършване на оценка на техническите 
характеристики на хардуерните компоненти на инфраструктурата. Следва 
обаче да се отчита факта, че тестовата среда не покрива напълно техническите 
характеристики на продуктивната среда. 

Извършването на тестове преди внедряване може да се разглежда в 
няколко направления: 
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- Оценка на времето за стартиране на нова услуга чрез създаване на 
нова виртуална машина с инсталирана и конфигурирана за работа операционна 
система; 

- Оценка на времето за престой (отказ от достъп до услуга) при 
възникване на технически проблем във виртуализационен хост; 

- Самостоятелни тестове на отделни предоставяни услуги за проверка 
на конфигурации и функционалности преди имплементиране в продуктивната 
среда; 

- Тестове за функционалност на нови услуги преди да бъдат 
имплементирани в продуктивната среда. 

3.4. ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ТЕСТОВА КЪМ ПРОДУКТИВНА СРЕДА 
Преминаването от тестова към продуктивна среда може да се осъществява 

чрез два независими подхода. При първия подход се извършва мигриране на 
виртуални машини, а при втория се мигрират конфигурационни настройки и 
данни. 

За подпомагане на миграцията на виртуални машини най-удачен за 
използване е подхода, при който продуктивната виртуализационна среда има 
осъществена комуникационна свързаност с виртуалните дейтастори на 
тестовата среда. В този случай за стартиране на нова виртуална машина на 
базата на тестова виртуална машина е необходимо единствено да се извърши 
операцията по регистрация на съществуваща виртуална машина или да се 
извърши вътре-хостово копиране на виртуална машина от тестовите 
дейтастори към продуктивните. В този случай времето за стартиране на нова 
виртуална машина с инсталирана и конфигурирана операционна система ще 
зависи от капацитета на комуникационната връзка между виртуализационните 
хостове и външната сторидж система. 

При липса на директна комуникационна свързаност между продуктивната 
и тестовата среда за осъществяване на миграция на виртуални машини може 
да се използват и операциите по експорт/импорт на виртуални машини към 
стандартизиран файлов формат, поддържан от използваната платформа за 
сървърна виртуализация. 

ИЗВОДИ КЪМ ТРЕТА ГЛАВА 
 Необходимо е да се използва системен подход за внедряване и 

използване на сървърна виртуализация при осигуряване на предоставянето на 
услуги в една IT инфраструктура. Реализирането на подобен подход 
задължително предполага да се извърши избор на услуги за виртуализиране и 
тестване на тяхната производителност и надеждност в тестова среда, която в 
максимална степен трябва да съответства на продуктивната. 
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 Предложените етапи за изграждане на виртуализирана работна среда 
за предоставяне на услуги спомагат за повишаване на устойчивостта и 
надеждността на IT инфраструктурата. 

 Установена е съществена зависимост между времето за създаване на 
нова виртуална машина на базата на еталонна от количеството едновременно 
създавани машини, което трябва да бъде отчитано във всяка продуктивна 
среда. 

 Констатирана е зависимост на времето за рестартиране на работещи 
виртуални машини от един хост на друг при възникване на технически 
проблеми от количеството работещи процеси в съответната машина, особено 
при Windows-базираните. Тази зависимост трябва задължително да бъде 
отчитана при изготвяне на плановете за възстановяване и за повишаване на 
надеждността на предоставяни услуги в IT инфраструктура. 

 Последователността при мигрирането на услуги от тестова към 
продуктивна среда трябва да се осъществява според критичността на тези 
услуги за крайните потребители на IT инфраструктурата. За целта е 
задължително да бъдат определени необходимите услуги за нормално 
функциониране на IT инфраструктурата. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ИЗГРАЖДАНЕ НА IT 
ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 

Във втора и трета глава от дисертационния труд са разработени 
методология за внедряване на нови информационни услуги чрез използване на 
система за сървърна виртуализация и подход за прилагането ѝ в процеса на 
проектиране и изграждане на IT инфраструктури. 

Целта на настоящата глава е да се приложат разработените методология и 
подход в реалната IT инфраструктура на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и да се 
оценят възможностите за внедряване на нови информационни услуги чрез 
използването на система за сървърна виртуализация. 

4.1. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ В IT ИНФРАСТРУКТУРАТА НА 
ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 

Способността за предоставяне на IT услуги в една инфраструктура се 
обуславя от наличието на определено количество ресурси, които да бъдат 
разпределяни между потребителите им, в т.ч. и между платформите, 
осигуряващи самите услуги. С други думи може да бъде посочено, че IT 
ресурсите в една инфраструктура се използват или директно от нейните 
крайни потребители, или се използват за предоставяне на определена услуга, 



30 

чиято крайна цел е задоволяване на нуждите на крайните потребители от 
определен информационен продукт – данни или изчислителен капацитет. 

4.1.1. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НУЖДИ ЗА 
ИЗЧИСЛИТЕЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ 

Потребителите на услуги в IT инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“ могат да бъдат разделени на няколко функционални групи 
съобразно служебните си задължения, което от своя страна определя и техните 
изисквания по отношение на наличните изчислителни и информационни 
ресурси на инфраструктурата, както и съотношението между тях. 

4.1.2. АНАЛИЗ НА НАЛИЧНОТО КОМУНИКАЦИОННО И 
ИНФОРМАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ 

Анализът на наличното комуникационно и информационно оборудване в 
IT инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ следва да бъде насочен 
единствено към определяне на възможностите за автоматизация на процесите 
по предоставяне на изчислителни и информационни ресурси на крайните 
потребители чрез използване на техническите решения за виртуализация. 

Предназначението на комуникационното оборудване е да изгради 
архитектурата на IT инфраструктурата и да гарантира наличието на една от 
предоставяните услуги, а именно мрежовия достъп, който от своя страна е 
предпоставка за използване и на останалите предоставяни услуги. 

4.1.3. АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНОТО СИСТЕМНО И ПРИЛОЖНО 
ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ 

Програмното осигуряване в една IT инфраструктура е онзи неин елемент, 
който оказва влияние на крайните потребители по отношение на използването 
на различни услуги и ресурси от инфраструктурата. Анализът на програмното 
осигуряване в една IT инфраструктура следва да бъде насочен към отговаряне 
на въпроса за възможността за извършване на автоматизирани процеси върху 
него, така че да се постига по-висока степен на удовлетвореност у крайните 
потребители при използването на ресурсите на инфраструктурата при 
реализиране на възможно най-малко време на престой. 

Системното и приложното програмно осигуряване в IT инфраструктурата 
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ може да бъде разделено на две основни категории 
– програмно осигуряване на крайните потребители и програмно осигуряване 
на сървърите за предоставяне на услуги. Различните комуникационни 
устройства, изграждащи IT инфраструктурата, както и някои от устройства за 
осигуряване на информационните ресурси, притежават специфично системно 
програмно осигуряване, което няма да бъде предмет на по-нататъшно 
разглеждане и анализиране в дисертационния труд, тъй като то зависи от вида 
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на използваните устройства, а те от своя страна подлежат на периодично 
подменяне. 

4.1.4. ДЕФИНИРАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЛИЧНОСТ И 
НАДЕЖДНОСТ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ И 
ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ 

Надеждността и наличността на достъп до изчислителни ресурси и услуги 
могат да се определят от параметъра „време за престой“ (време на отказ – 
downtime), който бива планиран и непланиран. При отчитане на 
производителността на една система от типа на IT инфраструктура 
планираното време за престой не се отчита, тъй като то е резултат от 
неизбежната необходимост от извършване на профилактика на определени 
елементи от инфраструктурата през различни периоди от време, което от своя 
страна води до необходимостта от спиране на услуги и устройства. 
Планирането на профилактики следва да се осъществява при две условия – 
настъпил момент за извършване на профилактичното обслужване на 
определената услуга или устройство и ненарушаване на нормалното 
използване на определената услуга или ресурс от нейните крайни потребители. 

4.2. АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ IT 
ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 

Както всяка една друга IT инфраструктура и тази на ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“ се изгражда от два основни компонента – комуникационна мрежа, 
която стои в основата на архитектурата на инфраструктурата, и сървъри или 
клъстер от сървъри, чрез които се предоставят услуги и ресурси в 
инфраструктурата. 

4.2.1. ОЦЕНКА НА КОМУНИКАЦИОННАТА МРЕЖА 
Комуникационната мрежа на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ може да бъде 

разделена на два компонента – активно комуникационно оборудване и 
преносна среда. 

В таблица 11 са представени обобщени данни за използваните в IT 
инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ комуникационни устройва. 

 
 
 
 
 

Таблица 11 
Комуникационни устройства в IT инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров“ 
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Тип комуникационно 
устройство 

Модел 
Използвано 
количество 

Маршрутизатор Cisco 2921 2 броя 

Комутатор Cisco WS-C3750X 2 броя 
Комутатор Cisco WS-C2960 1 брой 
Комутатор Cisco WS2950T-24 4 броя 

Комутатор Cisco WS2950T-24TC-L 11 броя 
Комутатор Cisco WS2950T-24TC-L 1 брой 

Комутатор Cisco SG200-18 1 брой 
Комутатор Cisco SG200-26 21 броя 
Комутатор Cisco SG220-26 3 броя 

Комутатор HP ProCurve 2510-24 2 броя 
Комутатор HP ProCurve 2524 4 броя 
Комутатор HP ProCurve J9019A 2510-24 1 брой 

Комутатор TP-Link TL-SL2218WEB 5 броя 
Безжична точка за 
достъп (access point) 

Cisco WAP321 29 броя 

Неуправляеми 
устройства 

От различни производители и с 
различни технически параметри 

~ 20 броя 

 

4.2.2. АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА 
ИЗПОЛЗВАНАТА СИСТЕМА ЗА СЪРВЪРНА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ В IT 
ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 

С оглед на приетата концепция за провеждане на настоящето изследване 
върху IT инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е необходимо да се 
анализира текущото състояние на използваните в нея средства за 
виртуализация. 

Към момента на разработване на дисертационния труд в IT 
инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се използват следните типове 
виртуализация: 

- Сървърна виртуализация – в дейтацентъра на училището; 
- Десктоп виртуализация – за осигуряване на учебния процес по 

определени дисциплини в катедра „Информационни технологии“; 
- Мрежова виртуализация – за сегментиране на комуникационната 

среда на отделни виртуални мрежи (VLAN). 
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4.2.3. ОЦЕНКА НА КЛЪСТЕРА ОТ СЪРВЪРИ И 
ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ 

Използването на клъстери, реализирани чрез виртуални машини, 
повишава надеждността на системата или на отделни нейни компоненти и 
услуги и подобрява начина, по който потребителите използват IT 
инфраструктурата. 

4.3. МОНИТОРИНГ НА ОБОРУДВАНЕТО В IT 
ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 

Отчитайки спецификата на използваните устройства в IT 
инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и предоставяните в нея услуги 
могат са дефиниран изискванията към системата за мониторинг. 

4.4. МОНИТОРИНГ НА IT РЕСУРСИ И УСЛУГИ 
В първа глава на дисертационния труд са дефинирани различните типове 

ресурси на IT инфраструктурите, в частност тази на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 
по отношение на изискването за наличност и достъпност за крайните 
потребители. Основните групи ресурси са дефинирани като изчислителни 
ресурси и информационни ресурси. От своя страна информационните ресурси 
стават налични чрез реализирането на различни IT услуги, които пък изискват 
изчислителни ресурси, за да функционират. 

4.4.1. ФИЗИЧЕСКИ СЪРВЪРИ 
Физическите сървъри се явяват основен компонент за предоставяне на 

изчислителни ресурси в IT инфраструктурата. Дефинирани са основни и 
допълнителни технически параметри и характеристики на физическите 
сървъри, които трябва да бъдат непрекъснато контролирани. 

4.4.2. СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И АРХИВИРАНЕ НА ДАННИ 
Използваната към момента система за съхранение и архивиране на данни 

(сторидж система) в IT инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е 
допълващ компонент към физическите сървъри, свързан с предоставянето на 
изчислителни ресурси, както и основен компонент за осигуряване на 
резервирането на данни с цел гарантиране на определено ниво на надеждност 
и достъпност до IT услуги и обработваните чрез тях данни. Дефинирани са 
основни и допълнителни технически параметри и характеристики на сторидж 
системите, които трябва да бъдат непрекъснато контролирани. 

4.4.3. ПЕРСОНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА ДОСТЪП 
Персоналните устройства за достъп до ресурсите и услугите на IT 

инфраструктурата са допълващи елементи за предоставяне на изчислителни 
ресурси на крайните потребители. Като такива устройства се използват 
основно персоналните стационарни и преносими компютри или работни 
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станции. Докато при физическите сървъри и сторидж системи може да се 
говори за централизирано управление и организиране на предоставяне на 
изчислителните ресурси, то при персонални устройства за достъп основно 
може да се говори за централизирано администриране и управление, но в 
същото време индивидуално организиране на предоставянето на 
допълнителните изчислителни ресурси. 

4.4.4. РУТЕРИ (МАРШРУТИЗАТОРИ) 
Рутерите в една IT инфраструктура се използват като гранични 

устройства между различни мрежови сегменти, независимо дали са физически 
или логически. От гледна точка на достъпа до външни инфраструктури 
рутерите са основни градивни компоненти на комуникационната среда. 
Проблеми в работата на тези устройства обикновено водят до проблеми в 
работата на крайните потребители, особено при достъп до IT услуги, достъпни 
чрез комуникация към компютърни мрежи извън адресното пространство на 
самия потребител. Такива услуги най-често са всички интернет услуги, като 
публична електронна поща, видеоконференция, облачни услуги и др. 

4.4.5. КОМУТАТОРИ 
Комутаторите са основен структурен компонент от всяка компютърна 

мрежа, която от своя страна е в основата на всяка IT инфраструктура. 
Комутаторите са основните устройства за осигуряване на мрежови достъп на 
крайните потребители. 

По същество се използват различни типове комутатори в една и съща IT 
инфраструктура както според нивото от OSI модела, на което работят, така и 
според функционалното им предназначение, количество мрежови интерфейси 
(портове) и допълнителни функционалности. 

4.4.6. ТОЧКИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ДОСТЪП (АКСЕСПОЙНТИ) 
Точките за безжичен достъп или известни още като аксеспойнти 

осигуряват достъп до IT инфраструктурата на потребителите чрез мобилни 
устройства – преносими компютри (лаптопи), таблети, смартфони. Контролът 
върху такива потребителски устройства е изключително труден, тъй като 
съществуват множество неопределености – всеки потребител може да 
притежава повече от едно мобилно устройство. Също така е възможно 
наличието в обхвата на аксеспойнтите и на мобилни устройства на 
потребители, които са външни за организацията собственик на 
инфраструктурата. С цел гарантиране на сигурността на IT инфраструктурата 
и обменяните в нея данни, трябва да се обръща сериозно внимание на 
правилното конфигуриране на точките за безжичен достъп, както и 
непрекъснато да се контролират техните параметри и характеристики. 
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4.4.7. СИСТЕМА ЗА СЪРВЪРНА ВИРТУАЛИЗАЦИЯ 
Платформата за сървърна виртуализация в дейтацентъра на всяка IT 

инфраструктура се явява основата за предоставяне на разнообразни IT услуги 
чрез създаване и управление на необходимите виртуални машини (сървъри). 

Контролираните чрез централизирана система за мониторинг параметри 
на системите за сървърна виртуализация в голяма степен съвпадат и с 
параметрите, които се контролират за физическите сървъри от 
инфраструктурата. 

4.4.8. УСЛУГИ ЗА АВТЕНТИФИКАЦИЯ И ОТОРИЗАЦИЯ – 
ACTIVE DIRECTORY 

В IT инфраструктурите се предоставят множество разнообразни IT 
услуги, в т.ч. и изчислителни ресурси. Независимо какви услуги е 
предназначена да предоставя инфраструктурата, във всички случаи в нея 
следва да е реализира услуга за автентификация и оторизация на 
потребителите за достъп до ресурсите на самата инфраструктура. Отделните 
предоставяни услуги може да разполагат с вградени функционалности за 
управление на потребителския достъп, но се препоръчва използването на 
централизирана база данни на потребителски профили. 

4.4.9. ВИРТУАЛНИ СЪРВЪРИ ЗА УСЛУГИ 
При използване на система за сървърна виртуализация в една IT 

инфраструктура за предоставянето на различните услуги се използват отделни 
виртуални сървъри, изградени във виртуални машини с необходимото 
програмно осигуряване. Конфигурацията на всеки един виртуален сървър, т.е. 
на виртуалната машина, чрез която е реализиран, зависи от изискванията на 
предоставяната услуга. 

ИЗВОДИ КЪМ ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 
 IT инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е добре развита, но 

към настоящия момент липсва системен подход в прилагането на различни 
технологични решения за виртуализация, мониторинг и автоматизация. 

 Дефинирани са изисквания към функционална система за мониторинг 
(NMS), която да бъде приложена в IT инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“. Принципът на дефиниране на тези изисквания е аналогичен за 
всяка една IT инфраструктура при отчитане на разликите в капацитетите им по 
отношение на градивни компоненти (изграждащи устройства) и предоставяни 
услуги (работещи приложения). 

 Реализирането на напълно функционално техническо решение за 
управление и мониторинг на устройства и услуги в една IT инфраструктура 
трябва да се осъществява чрез интегрирано използване на повече от един 
програмен продукт. 
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 Разработените и описани във втора и трета глава от дисертационния 
труд методология и етапи при проектирането на IT инфраструктура за 
предоставяне на информационни услуги на крайните потребители успешно 
намират приложение в IT инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 

 Оркестрирането на виртуални машини и мрежи може да намери 
широко приложение в IT инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за 
осигуряване на учебния процес. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИ ИЗВОДИ 
Целта на дисертационния труд е да се разработи подход за 

виртуализиране на IT услуги, който да бъде приложим при внедряването на 
нови изчислителни и информационни ресурси в IT инфраструктурата на всяка 
една организация, независимо от нейния мащаб. Особено внимание е обърнато 
на IT инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 

За постигане на целта е извършен обзор на потребителските изисквания в 
IT инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за достъпност и наличност 
на често използвани IT услуги и информационни и изчислителни ресурси. 
Разгледани са множество източници, занимаващи се с въпросите на 
автоматизиране на процесите в IT инфраструктурите и виртуализирането на IT 
услуги. Извършена е оценка за приложимост на различни платформи за 
сървърна виртуализация. 

В процеса на проведеното изследване и експериментални опити за 
оценяване на надеждността на проектирани информационни услуги: 

- са формулирани основни понятия, свързани с IT инфраструктурите и 
предоставяните в тях услуги, като е разгледана логическата връзка между 
отделните компоненти на инфраструктурата. Акцентирано е на разликите в 
общоприетите схващания в IT средите и тези във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.; 

- са дефинирани изисквания за надеждност, наличност и достъпност 
към информационните ресурси и услуги в една IT инфраструктура. Тези 
изисквания са използвани за оценка на приложимостта на различните 
софтуерни платформи за сървърна виртуализация и е извършено тяхно 
оценяване в тестова виртуализационна среда в IT инфраструктурата на ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров“.; 

- са формулирани показатели за оценка на софтуерни платформи за 
сървърна виртуализация и автоматизация на административните процеси в 
една IT инфраструктура.; 

- е приложен подход за оценка на платформите за виртуализация на 
базата на дефинираните показатели.; 

- е разработен подход за виртуализиране на IT услуги в четири етапа, 
приложим както при създаването на нова инфраструктура, така и при 
внедряване на нови услуги в съществуваща инфраструктура.; 
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- са оценени възможностите за изграждане на системи за мониторинг и 
автоматизация на процеси, ресурси и услуги в една IT инфраструктура. 
Предложени са технологични решения за имплементиране в 
инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. 

Проведените експерименти и получените резултати доказват 
коректността на разработения подход за оценка на платформите за сървърна 
виртуализация, както и на подхода за виртуализиране на IT услуги. 

Постигнатите резултати при оценката на надеждността и достъпността до 
IT услуги показва, че предложения подход е правилен и потвърждават 
актуалността на разглежданата тематика. 

В същото време предложените за реализиране подход за внедряване на 
информационни услуги в една IT инфраструктура, както и подходът за оценка 
за приложимост на различни технологични решения в IT инфраструктурите, 
няма ограничения по отношение на приложимостта в различни условия, 
продиктувани от спецификите на организацията, която ги прилага. Подходът 
за внедряване е концептуален, а подхода за оценка е отворен за добавяне 
(премахване) на нови критерии за постигане на максимална представителност 
на изискванията на организацията. 
 

Резултатите от направените изследвания и анализи позволяват да бъдат 
формулирани следните научно-приложни и приложни приноси: 

 
Научно-приложни приноси: 
1. Дефинирано е множество от показатели за оценка на приложимостта 

на различни софтуерни платформи за виртуализиране на IT услуги. 
2. Създадена е методология за внедряване на различни технологични 

решения в IT инфраструктурите за осигуряване на надежден достъп до 
предоставяните IT услуги. 

3. Дефинирани са основните IT услуги, които са необходими за 
надеждно функциониране на всяка IT инфраструктура. 

 
Приложни приноси: 
1. Предложени са способи за оценка на производителността и 

надеждността на предоставяните услуги в IT инфраструктурите. 
2. Дефинирани са функционалните изисквания към системите за 

мониторинг и автоматизация на административните процеси в IT 
инфраструктура, както и основните и допълнителните технически 
характеристики и параметри на елементите от IT инфраструктурата, които 
подлежат на задължителен непрекъснат мониторинг. 
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3. Предложен е практически подход за мигриране от тестова към 
продуктивна среда според критичността на предоставяната услуга за крайните 
потребители на IT инфраструктурата. 

4. Разработено е ръководство за имплементиране и инсталиране на 
система за управление на виртуализационна среда, което може да бъде 
използвано и при осигуряване на учебния процес по дисциплини във ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров“. 

5. На базата на разработената методология е изградена 
виртуализационна тестова среда в IT инфраструктурата на ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“, в която могат да се извършват тестове за надеждност и 
функционалност на IT услугите, предвидени за внедряване в 
инфраструктурата. 

 
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ТЕМАТА НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
1. Цонев, Ю., Николов, Б. Анализ на възможностите за използване на 

видеоконферентни връзки в административната и академичната дейност на 
висше училище.// Морски научен форум „135 години морско образование“, т. 
2, 2016, ISSN 1310-9278, с. 38-44. 

2. Nikolov, B., Tsonev, Y. Utilizing Moodle And Apache OpenMeetings in a 
Learning Management System.// Proceedings of the Second Conference on 
Innovative Teaching Methods (ITM 2017), 2017, ISBN 978-954-21-0930-3, pp. 
124-128. 

3. Николов, Б., Андреев, Е. Автоматизиране на протоколирането на 
събития в IT инфраструктура чрез използване на PHP и MYSQL.// 
СТРАТЕГИИ, ХОРА И ТЕХНОЛОГИИ В КОРАБОПЛАВАНЕТО - Сборник 
доклади, изнесени на Международна научна конференция, 2018, ISBN978-619-
7428-28-5, с. 167-178. 

4. Дечев, Я., Николов, Б. Изследване възможностите на система с тънки 
клиенти за поддръжка на системи за десктоп виртуализация, използвани в 
учебния процес на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.// СТРАТЕГИИ, ХОРА И 
ТЕХНОЛОГИИ В КОРАБОПЛАВАНЕТО - Сборник доклади, изнесени на 
Международна научна конференция, 2018, ISBN978-619-7428-28-5, с. 179-187. 

5. Nikolov, B. A Concept for Establishing a Security Operations and Training 
Centre at the Bulgarian Naval Academy. Information & Security: An International 
Journal 46, no. 1, 2020, ISSN 0861-5160, pp. 27-35. 


