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Лабораторно-практична роботи №21-22. 

Тема: Використання програми емуляції оптичних дисків 

Мета: навчитися працювати з програмами емуляції. 

Використання програми емуляції 

Програми-емулятори 

Емуляція - відтворення програмними або апаратними засобами або їх 

комбінацією роботи інших програм або пристроїв.  

Емуляція дозволяє виконувати комп'ютерну програму на платформі 

(комп'ютерній архітектури або операційній системі), відмінній від тієї, для якої 

вона була написана в оригіналі. 

Програми емуляції апаратних засобів призначені для створення 

віртуальних пристроїв, необхідних для функціонування програмного 

забезпечення різних типів, а також забезпечення доступу до них, як до реальної 

апаратури. 

Призначення та використання програм-емуляторів 

• створення нового мікропроцесора/мікроконтролера (у цьому випадку 

за допомогою емулятора, програма або пристрій виконують команди цього 

процесора); 

• необхідність виконання програмного забезпечення, написаного для 

іншого пристрою або операційної системи; 

• тестування програм написаних для різних систем. 

Встановлення емулятора WindowsXP на Windows 8 

Існує два способи запустити емулятор: 

1. Неповноцінна установка WindowsXP на віртуальну машину; 

2. Завантажити файл WindowsXP з офіційного сайту Microsoft. 

Для того щоб створити віртуальну машину є два способи: 

1. Установити Virtual Box; 



2. Використати влаштований засіб Windows 8 під назвою Hyper-Vйого 

необхідно активувати. 

Для того, що використати влаштований засіб Windows 8 під назвою 

HyperV, потрібно навести курсор миші на меню пуск і натиснути на ньому ПКМ і 

обрати пункт «Програми і компоненти». 

 



У вікні, що відкриється необхідно обрати пункт «Ввімкнення або вимкнення 

компонентів Windows

 

  



Для того, щоб відкрити цей пункт необхідно мати права адміністратора. У 

вікні, що відриється потрібно обрати пункт Hyper-V. 

 

  



Після цього буде активована команда «Hyper-V» і «засоби управління 

Hyper-V» потім потрібно натиснути кнопку «ОК». 

 



Після цього запуститься середовище Hyper-V і комп’ютер запросить 

перезавантаження. 

 

 

  



Потрібно одразу перезавантажити комп’ютер і після перезавантаження 

з’явиться новий додаток. Його можна знайти в списку додатків натиснувши ЛКМ 

на значок «Пуск» у розділі «Додатки» і тут в одному із розділів «Засоби 

управління Hyper-V → диспетчер Hyper-V». Або можна знайти в рядку пошуку 

Hyper-V. 

 

  



Далі потрібно запустити цей додаток. Після запуску відкриється вікно 

даної програми. 

 

  



Після цього додаток потрібно згорнути і повернутись до додатку 

WindowsXPmode, який потрібно завантажити з офіційного сайту Microsoft. 

Далі потрібно знайти папку на ПК в яку було завантажено цю програму. 

Цей файл має розширення «.exe» та розмір 46 Мб. 



  



Далі цей файл необхідно розархівувати. Для цього потрібно натиснути на 

піктограму файлу ПКМ і обрати пункт «Розархівувати в поточну папку». 

Після його розархівування цей файл буде мати такий вигляд: 



Далі потрібно перейти в папку «sources». 



  



В цій папці буде три файли. Нам потрібний лише файл «xpm». У нього не 

буде ніякого розширення. 

Далі потрібно натиснути на нього ПКМ і обрати пункт «Перейменувати». 

Назву потрібно залиши без зміни, лише додати розширення .zip. Файл набуває 

вигляду ZIP. 



Тепер цей файл необхідно розархівувати. Після того як він буде 

розархівованим він буде мати ось такий вигляд: 



 

 

Серед цієї купи файлів необхідний лише файл VirtualXPVHD.vhd 



 

 

Після цього потрібно перейти до роботи з диспетчером HyperV 

(розгорнути його). 

 



 

Далі потрібно виконати команду «Дії → Створити → Віртуальна 

машина». 

 



 

Після виконаної команди з’явиться вікно «Майстер створення 

віртуальної машини» в якому потрібно все залишити в атоматичному режимі і 

просто натиснути на кнопку «Готово». 

 



Після цього система створить віртуальну машину за замовчуванням з усіма 

параметрами. 

 



  



Після того як віртуальна машина  буде створена, їй можна буде надати 

назву. 

 

 

Ця машина знаходиться у вимкненому стані, тепер потрібно її 

налаштувати, для цього необхідно виділити цю машину і у правій нижній частині 

вікна обрати пункт «Параметри». 



У пункті «Параметри» потрібно знайти пункт «Контролер 0 IDE → 

Жорсткий диск» 



Обравши його у вікні що відкриється стоїть маркер біля поля 

«Віртуальний жорсткий диск». 



Далі у цьому вікні біля поля «Віртуальний жорсткий диск» потрібно 

натиснути на кнопку «Огляд». 



 

Після цього на ПК потрібно знайти папку в яку було поміщено файл під 

назвою «VirtualXPVHD.vhd» та відкрити його за допомогою кнопки «Відкрити», 

після цього він приєднується до цієї віртуальної машини. 



Далі потрібно натиснути на кнопку «Застосувати» → «ОК». 

 



 

 

 

 

 

Тепер можна запустити віртуальну машину і увімкнути віртуальний 

комп’ютер натиснувши на кнопку «Пуск/Увімкнути». 
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Після запуску почнеться процес укладання WindowsXP. Це не повне 

встановлення цієї операційної системи, а просто розпакування деяких файлів. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далі відбудеться вхід в систему і тут не буде необхідності щось 

форматувати, після цього ОС готова до роботи. 

 



 

  



Хід роботи 

1. Дайте відповіді на запитання: 

1) Що таке емуляція? 

2) Які є способи для запуску емулятора? 

3) Які є способи створення віртуальної машини? 

4) Для чого призначені програми емулятори апаратних засобів? 

5) Що потрібно зробити, щоб використати влаштований засіб Windows 8 

під назвою Hyper-V? 

6) Що відбудеться після запуску середовища Hyper-V? 

7) Шлях до додатку Hyper-V? 

8) Яку команду потрібно виконати для створення віртуальної машини? 

9) Що потрібно зробити щоб увімкнути віртуальну машину? 

10) Яка команда слугує для увімкнення віртуального комп’ютера? 

2. Записати в зошиті відповіді на запитання. 

3. Оформити висновок. 

 

 

Виконане завдання надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 

 


