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1. Призначення публічної хмари S-Cloud в інфраструктурі GigaCloud 

Публічна хмара S-Cloud провайдера GigaCloud призначена для: 

▪ розміщення ІТ систем – набагато зручнішого, ніж на фізичному обладнанні; 

▪ підтримки роботи інших сервісів провайдера (VPN, BaaS та ін.), що замовляються 

окремо, але пов’язані з даною послугою оренди; 

▪ інтеграції з послугами та сервісами інших постачальників (mail, Microsoft Office 365 та 

ін.). 

Але, створення віртуального сервера Linux (або Windows) у хмарі S-Cloud провайдера – лише 

частина пакету послуг, якого ви потребуєте. Тому, ми пропонуємо додаткові послуги для 

комфортного та безпечного користування вашими орендованими ресурсами (див. Розділ 4. 

«Додаткові послуги у хмарі S-Cloud»). 

Примітки: Віртуальний приватний сервер (VDS або VPS) – це абстракція надання вам у оренду 

узагальнених ресурсів комп’ютера (замовленої кількості ядер процесора з певною частотою, об’ємів 

оперативної та дискової пам’яті, IP-адреси для доступу у мережу та ін.) – з доступом  через Інтернет. 

VDS утворюються завдяки технологіям віртуалізації (як процеси, що існують у оперативній пам’яті 

фізичних, «залізних» серверів). Сукупність фізичних серверів, іншого обладнання та спеціалізованого 

ПЗ для керування віртуальними ресурсами складає публічну хмару провайдера GigaCloud. 

Увага! Всі зображення вікон веб-інтерфейсу користувача, що наведено нижче, є 

лише прикладом для ознайомлення. Вигляд ваших веб-форм та значення у їх полях - 

можуть мати відмінності від наведеного у інструкції. Це залежить від конфігурації сервера. 
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2. Настанова з використання послуги 

Увага! Перед початком використання послуги, уважно ознайомтесь з інформацією, що 

міститься у даному документі (Інструкції користувача) та в інших документах 

(відповідно до специфіки та складу вашої віртуальної інфраструктури, а також – замовлених 

додаткових послуг). 

2.1. Вхід у Клієнтський портал та порядок реєстрації нових клієнтів 

Зареєструйтеся на Клієнтському порталі сайту my.gigacloud.ua, що має інтуїтивно-зрозумілий 

інтерфейс. Сторінка входу у портал дозволяє зареєстрованим користувачам почати роботу. 

Якщо ви забули пароль – маєте можливість відновити його.  

Нові користувачі можуть зареєструватися або повернутися на головну сторінку GigaCloud. 

 

Призначення головних елементів сторінки входу: 

1 – вертикальна панель з піктограмами-«кнопками» переходу на інші сторінки сайту 

(розділи «Головна», «Замовити», «Панель керування», «Підтримка», «Кабінет 

партнера»); 

2 – вікно для ідентифікації/реєстрації користувачів у системі; 

3 – вікно для додаткової ідентифікації особи (шляхом розгадування «капчі»); 

4 – поле для відновлення паролю, реєстрації або повернення до головної сторінки; 

5 – горизонтальна панель з текстовими «кнопками» переходу на інші сторінки сайту 

(розділи «Головна», «Замовити», «Підтримка», «Панель керування», «Кабінет 

партнера»).  

  2 

  1 

  5 

  3 

  4 

https://gigacloud.ua/support/documents
https://my.gigacloud.ua/index.php?/signup/
https://my.gigacloud.ua/index.php?/root&action=passreminder
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Після натискання напису «Реєстрація» у полі 4 сторінки входу (див. вище), ви потрапите до 

сторінки реєстрації.  

Заповніть рядки форми, як наведено 

нижче та надішліть провайдеру. 

 

Увага! 

Всі рядки реєстраційної форми є 

обов’язковими до заповнення. 

Перевірте дані у полях/рядках форми реєстрації та натисніть екранну «кнопку» Відправити. 

Інструкція щодо активації вашого облікового запису буде надіслана на адресу e-mail, вказану 

вами у формі. СМС-повідомлення з кодом активації буде надіслано на номер, що ви вказали 

під час реєстрації.  

Тип облікового запису: оберіть 

значення “Фізична особа” або 

“Юридична особа / ФОП” 

Повна назва компанії: у 

цих рядках вкажіть повну 

назву та реквізити компанії 

Пароль та Підтвердження паролю: мають 

містити щонайменше дев’ять символів 

верхнього та нижнього реєстру, а також цифри 

Контактна інформація адміністратора 

(вкажіть персональні дані контактної особи у 

наступних рядках: Ім’я та Прізвище, Email-

адресу (що використовується для зв’язку, а 

також як «логін» в системі білінгу) та Номер 

мобільного телефону) 

Вікно для додаткової ідентифікації 

особи (шляхом розгадування 

«капчі») 
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Після активації, ви отримаєте повний доступ до функціоналу вашого Клієнтського Порталу 

(розділів «Сервіси» та «Обліковий запис»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увага! 

Вам необхідно заповнити всі поля з вашими персональними даними (або даними організації, 

представником якої ви є) на сторінці редагування персональної інформації. В іншому разі, 

надання послуги оренди віртуальних серверів у хмарі S-Cloud може бути призупинено 

провайдером. 

Інтерфейс користувача є інтуїтивно-зрозумілим і ми переконані, що користування ним 

складнощів не викличе. 

Ваш вхід до сторінки редагування – через екранне меню, вертикальна панель ліворуч, вкладка 

«Обліковий запис», також див. Розділ 2.6 «Управління обліковим записом (контакти, рахунки, 

повідомлення)». 
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2.2. Порядок замовлення віртуального сервера та оплата замовлення 

Розпочати створення віртуального сервера ви можете з Головної сторінки порталу 

(вкладка «Нове замовлення»). 

Ви можете, також скористуватися розділом “Замовити” для вибору готових конфігурацій 

віртуальних серверів Linux або Windows. 

Оберіть потрібну конфігурацію та заповніть форму внизу сторінки. 

https://my.gigacloud.ua/index.php?clientarea/
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Оберіть оптимальний розрахунковий період, вкажіть ім’я майбутнього сервера (у стандарті 

FQDN або латиницею) та шаблон операційної системи для розгортання на ньому. 

Замовляйте додатковий дисковий простір, з метою створення додаткових дисків (швидкісних 

або економічніших) для віртуального сервера. 

Перегляньте підсумок - розділ “Інформація про замовлення” (праворуч на сторінці), де 

відображається: 

▪ сума для оплати (одразу, під час оформлення замовлення); 

▪ сума, яку потрібно буде сплачувати регулярно (у кожному періоді) за обрану вами 

конфігурацію віртуального сервера. 

Увага! Якщо у вас є промокод на знижку, вкажіть його в розділі “Інформація про 

замовлення”. 

Примітки: тарифний план може бути змінено вами пізніше, у разі необхідності. 
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Користуючись формою, ви можете також обрати спосіб оплати замовлення, додати свій 

коментар, ознайомитися та прийняти “Умови використання сервісу” й завершити процес, 

натиснувши кнопку "Замовити зараз!". 

Вам буде надіслано підтвердження та рахунок на оплату послуги (зразки наведено нижче). 
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Окрім оплати безготівковим переказом, ви можете також оплатити рахунок на сайті за 

допомогою: 

▪ картки Visa/Master Card; 

▪ сервісу Приват24. 
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2.3. Управління віртуальним сервером та його модернізація (зміна параметрів) 

Після оплати замовлення, ви можете керування сервером – з Головної сторінки або з розділу 

“Сервіси”.  

Натисніть на іконку потрібного вам сервісу, щоб перейти до «Панелі керування» ним. 

Інформація про кожен з віртуальних серверів відображається в таблиці. Натисніть на “ім’я” 

серверу, яким ви будете керувати. 

Під час першого входу система згенерує довільний пароль, який ви можете самостійно 

змінити. Натисніть кнопку "Продовжити" для запуску процедури створення віртуального 

сервера. 
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Сервер буде створено через декілька секунд, ви отримаєте доступ до його панелі керування. 

Вкладка “Білінг” відображає інформацію про вартість обраної конфігурації сервера, його стан, 

час наступної оплати за оренду та надає вам можливість генерації запиту на видалення ВМ 

(див. нижче Розділ 2.4 «Видалення віртуального сервера»). 

Для того, щоб ввімкнути/вимкнути віртуальний інтерфейс сервера, 

переглянути його MAC- та IP- адреси, а також виконати налаштування 

груп безпеки сервера користуйтеся вкладкою “Мережа” 

(див. також Розділ 2.7 «Налаштування безпеки»). 
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Для створення нових додаткових дисків (а також їх розширення та від'єднання) - користуйтесь 

вкладкою “Сховище”. 

Поточні налаштування та «важелі керування» відображує панель “Огляд”. 

Користуючись панеллю «Огляд», ви можете: 

▪ вимкнути/ввімкнути сервер — (перемикач “Стан”); 

▪ дізнатися пароль, з яким було встановлено сервер — графа “Початковий пароль 

адміністратора”, посилання “Показати“; 

▪ змінити пароль — посилання “Скинути пароль адміністратора“ (новий пароль буде 

відображено нагорі сторінки лише один раз, але не збережено автоматично в системі 

біллінгу); 

▪ додати тег для зручності вашого адміністрування — (графа “Теги”); 

▪ підключитися до серверу по VNC — кнопка “Термінал”; 

▪ подивитись статистику робочого навантаження сервера — кнопка “Графіки”; 

▪ перезавантажити сервер — кнопки “Reboot”/“Reset” для програмного/апаратного 

перезавантаження; 

▪ перевстановити сервер — кнопка “Перевстановити”. 

Увага!  У цьому випадку, всю інформацію на системному диску віртуального 

сервера буде знищено, а на сервер буде встановлено обрану вами ОС; 

▪ виконати миттєвий бекап — кнопки “Керування бекапом”/“Миттєвий бекап” для 

відновлення сервера/перезапису точки відновлення; 

▪ видалити сервер — кнопка “Видалити ВМ”; 
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▪ модернізувати сервер — кнопка “Апгрейд”, що активує вікно зміни параметрів 

резервного копіювання, а також тарифного плану (див. нижче). 

2.4. Видалення віртуального сервера 

Запит на видалення віртуального сервера може бути згенеровано через розділ «Білінг» або 

кнопкою розділу «Огляд» (див. вище). 

Ви можете залишити коментар з приводу причини видалення віртуальної машини та 

призначити час видалення. 
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2.5. Налаштування безпеки 
З метою підвищення безпеки, доречно створити правило, яким ви обмежуєте доступ до свого 

Клієнтського порталу за фіксованою IP-адресою (або діапазоном дозволених IP-адрес). 

Виконайте це через меню «Головна» -> «Обліковий запис» -> «Доступ по IP». 

Адміністрування віртуального сервера подібне до адміністрування сервера фізичного. 

Виконайте налаштування безпеки вашої віртуальної мережі так, як ви робили би це для фізичної 

мережі. 
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Редагуйте параметри розділу «Групи безпеки», додайте нові правила до групи «default». 

2.6. Управління обліковим записом (контакти, рахунки, повідомлення) 
У розділі “Обліковий запис” ви можете виконати персоналізацію вашого Клієнтського порталу: 

▪ редагувати свої контактні дані або дані організації, яку ви представляєте; 

▪ додати нові контакти; 
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▪ встановити для контактів привілеї (окремо для кожної з ваших віртуальних машин, з 

метою обмежити доступ контактів до певного функціоналу Клієнтського Порталу 

та/або до певних сервісів (див. нижче). 

Також, ви зможете: 

▪ змінити пароль доступу до Клієнтського порталу; 

▪ знайти список усіх інвойсів за вашим обліковим записом (у розділі “Обліковий 

запис -> Рахунки на оплату”); 

▪ переглянути історію активності, платежів та списань та ін. 
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▪ додати кошти; 

▪ переглянути історію повідомлень; 
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2.7. Звернення до технічної підтримки та База знань 

Користуючись Розділом 3. «Поширені запитання і відповіді» даної Інструкції користувача та 

меню “Підтримка -> База знань” Клієнтського порталу, ви зможете знайти відповіді на 

поширенні питання клієнтів щодо користування послугою S-Cloud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створити заявку (так званий «тікет») до технічної підтримки ви можете через меню 

“Підтримка -> Нова заявка”. 
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3. Поширені запитання і відповіді 

1. Чому мені потрібен цей хмарний сервіс? 

Найголовнішими користувачами сервісу є замовники, що користуються хмарою 

GigaCloud з метою віртуалізації - тобто представники бізнесу та фрілансери, а саме: 

▪ клієнти, що потребують на ВМ хостінгу; 

▪ замовники, які вже застосовують віртуалізацію на власній інфраструктурі та 

готові надалі перемістити її до хмари; 

▪ розробники та тестувальники сучасного ПЗ. 

Оренда віртуальних серверів у публічній хмарі S-Cloud провайдера GigaCloud надає вам 

можливість зосередитися на своєму профільному бізнесі та не відволікатися на 

підтримку життєздатності «фізичної» інфраструктури, на ії оновлення та розвиток. До 

того ж, «залізні» сервери потребують 

цілодобово електроживлення, 

вентиляції та охолодження, фізичного 

і протипожежного захисту та ін. 

Коштує таке сучасне обладнання недешево, а застаріває (на жаль) доволі швидко.  

Тому, перехід до оренди хмарних віртуальних серверів (VPS / VDS) одразу дозволяє вам: 

▪ уникнути непрофільних для вас напрямків діяльності; 

▪ суттєво змінити структуру своїх витрат на ІТ - замінити капітальні витрати CapEx 

на операційні OpEx; 

▪ перекласти відповідальність за працездатність ваших ІТ ресурсів на спеціалістів 

провайдера, з цілодобовою техпідтримкою. 

2. Які технології використовує сервіс? 

Публічна хмара S-Cloud побудована на технологіях OpenStack. 

Клієнти отримують доступ до орендованих віртуальних машин через веб-інтерфейс 

Клієнтського порталу або функції встановлених операційних систем/розгорнутого на 

них ПЗ. 

Доступ через API не надається. 

3. Яку функцію має вкладка «Кабінет партнера» в меню послуги? 

Ви можете приєднатися до партнерської програми GigaCloud та залучати нових 

клієнтів, отримуючи комісійну винагороду. 

Зареєструйтесь у режимі самообслуговування як партнер, для початку цієї роботи. 

Звертайтесь до нас  із запитаннями та своїми пропозиціями.  

https://gigacloud.ua/contacts
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4. Додаткові послуги у хмарі S-Cloud 

Найперше, слід розуміти, що провайдер надає вам в оренду віртуальні машини та інші 
інфраструктурні ресурси та ретельно дбає про їх працездатність, але за організацію 
збереження та доступності своїх даних відповідаєте саме ви. Тому, окрім миттєвих 
безкоштовних бекапів, вам обов’язково знадобиться платна послуга регулярного Backup. 
Це – автоматизоване створення резервних копій ВМ з усім набором даних, платформ та 
програм, що були на них встановлені. А також – відновлення, у разі необхідності «повернутися» 
до попереднього, стабільного стану вашої інфраструктури. 

По-друге, для захисту вашої віртуальної локальної мережі використовуйте налаштування груп 
безпеки, створіть свій «файєрвол» або «брандмауер» («firewall» у перекладі – 
«протипожежна стіна»). Це – програмний чи 
програмно-апаратний елемент 
комп’ютерної мережі, який виконує 
контроль та фільтрацію трафіку через нього, 
згідно зі встановленими правилами. 
Дозволений трафік пропускається через 
файєрвол, решта з’єднань блокується. 

Користуючись меню екранної панелі 
керування віртуальним сервером, оберіть 
вкладку “Мережа”, потім – розділ “Групи 
безпеки”, створіть правила. 

По-третє, користувачам S-Cloud може бути надано (за їх запитом) безкоштовно послугу VPN – 
можливість підвищити захищеність інфраструктури. Реалізується це завдяки позбавленню 
сервера безпосереднього виходу в Інтернет через «білу» IP-адресу та обмеженню кола 

https://gigacloud.ua/uploads/0/2528-backup_for_s_cloud.pdf
https://gigacloud.ua/uploads/0/2921-vpn.pdf
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користувачів, що мають доступ ззовні до сервера. Підключення до Інтернет тепер відбувається 
через бар'єр (віртуальний маршрутизатор на базі OpenVPN, що об'єднуе хмарні сервери та 
локальні комп'ютери користувачів в єдину приватну мережу). 

Далі, замовлення послуги GigaCloud Admin (див. нижче) є вашим дорученням спеціалістам 
провайдера (виконати для вас оптимальні налаштування орендованої віртуальної 
інфраструктури). З урахуванням її специфіки та ваших потреб з експлуатації, це забезпечить 
найбільш ефективну роботу серверів та розгорнутого на них ПЗ. 

Нарешті, послуга Microsoft SPLA дозволить вам орендувати ліцензії на ПЗ Microsoft, що ви 
розгортаєте на орендованих віртуальних серверах і користуватись цим програмним 
забезпеченням легально. 

Виникли питання – звертайтесь до нашої технічної підтримки! 

https://gigacloud.ua/uploads/0/2882-reglament_admin_gigacloud.pdf
https://my.gigacloud.ua/index.php?/tickets/new/

