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Як організувати доступ до хмари з вашого офісу?  

Найголовніше – ваші клієнти отримують веб-сервіси навіть тоді, коли обладнання вашого 

офісу тимчасово не має зв’язку через Інтернет (з ЦОДом хмарного провайдера). 

Це – одна з переваг розміщення бізнес-критичної інфраструктури саме в GigaCloud, замість 

вашої серверної кімнати. Таке стало можливим тому, що віртуалізована інфраструктура 

провайдера хмарних сервісів працює на фізичному обладнані ЦОДів, що надійно 

зарезервовано та підключено одночасно до декількох ISP (інтернет-провайдерів). Навіть у 

випадку серйозних перебоїв інтернет-з’єднань деяких з вищезгаданих ISP, робота хмари 

GigaCloud не зупиниться. Завдяки резервуванню обладнання, електропостачання та каналів 

зв’язку ЦОДів (див схему нижче), хмарним провайдером буде продовжуватися безперервне 

надання веб-сервісів вам і вашим кінцевим користувачам, за будь-яких обставин. 

Важливо, що публічні (так звані «білі») IP-адреси ваших віртуальних серверів у хмарі GigaCloud 

залишаться для користувачів незмінними та «відмовостійкими» – незалежно від того, через 

які з наявних каналів зв’язку відбуваються з'єднання.  

Зрозуміло, що ви також потребуєте надійного адміністративного доступу до орендованих 

хмарних ресурсів, де розміщено вашу базу даних, контент сайту та ін. Тому, доцільним буде 

забезпечити резервування вашого офісного підключення до WAN – wide area network 

(Інтернет). Одним з найпростіших рішень є застосування в офісі одного з роутерів 

(маршрутизаторів), що окрім входу Ethernet для кабельного підключення до WAN інтернет-

провайдером, має альтернативний USB-вхід для мобільного модема (3G, LTE та ін.). 

Документація виробників такого обладнання 

завжди містить таблицю зумісності (оскільки 

роутер має підтримувати протоколи 

підключення до обраного вами модему). 

Для вибору оптимального за характеристиками 

комплекту «маршрутизатор та модем» 

(зумісних для роботи разом, з урахуванням 

специфіки ваших умов географічного 

розташування офісу), довідайтесь спершу про наявні зони покриття у місцевих провайдерів 

мобільного інтернету. Можливо, у вашому 

випадку необхідною буде зовнішня антенна, 

що підключається до модему для посилення 

сигналу. 

Тоді, у випадку перебоїв інтернет-з’єднання 

вашого основного провайдера, ви зможете 

тимчасово перейти на резервне підключення мобільного інтернету (в ручному режимі чи 

автоматично, залежно від обладнання та налаштувань). 

Такий режим роботи дозволить вам працювати певний час на швидкості до 14 мбіт/с і 

підтримувати безперервність свого бізнесу (відправку даних до баз даних у хмарі, роботу 
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бухгалтерії та ін.). Можливо, вам тимчасово доведеться обмежити споживання 

співробітниками офісу трафіку з відеоконтентом та роботу деяких додатків, чутливих до 

ширини каналу. Після відновлення з’єднання через канал основного провайдера (100 мбіт/с 

або більше), відбудеться автоматичне або ручне переключення на нього та повернення до 

звичайного режиму роботи. 

Деякі з моделей роутерів (D-Link DSR-1000, Cisco RV345P-K9-G5, TP-Link TL-ER6120 та ін.) 

мають 2 USB-входи, що дає вам додаткові можливості гнучкої конфігурації підключень. 

Обладнання такого класу, зазвичай містить 2 WAN порти (або більше, у поширених моделях 

роутерів – наприклад, компанії MikroTik). 

Це надає можливість постійного проводового підключення двох (або більше) інтернет-

провайдерів із автоматичним перемиканням у разі втрати зв’язку. Для автоматичного та 

періодичного контролю наявності доступу в Інтернет, використовують певну IP-адресу 

(наприклад 8.8.4.4 та інші, що належать відомим постійно працюючим серверам). За наявності 

обох з’єднань одночасно, можливим є режим балансування, що дозволяє досягти значного 
розширення каналу. 

https://comtrade.ua/cisco-rv345p-k9-g5/
https://comtrade.ua/tp-link-tl-er6120/
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Схема доступу до хмари в умовах нестабільного інтернет-з’єднання 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначення головних елементів схеми: 

1 – ЦОД хмарного провайдера GigaCloud, 

на ресурсах якого працює ваша 

віртуальна інфраструктура; 

2 – роутер (маршрутизатор) 

провайдера GigaCloud, через який 

користувачі отримують доступ до 

вашого віртуального сервера 

у хмарі, з відмовостійкою IP-адресою; 

3 – мобільний модем з USB-входом (для 

резервування вашого підключення до WAN на 

швидкості до 14 мбіт/с); 

4 – резервовані канали до ISP (магістральних 

інтернет-провайдерів) для зв’язку ЦОДів GigaCloud з 

глобальною мережею WAN; 

5 – канали ваших місцевих інтернет-провайдерів (мобільні та проводові); 

6 – користувачі ваших сервісів, що отримують їх через Інтернет; 

7 – ваш роутер (маршрутизатор) з резервними підключеннями до WAN 

(контроль наявності з'єднання за технологію ICMP та автоматичне перемикання 

на канали допоміжних провайдерів у разі втрати зв’язку з основним); 

8 – локальна мережа (LAN) вашого офісу, звідки відбувається 

адміністрування віртуальної інфраструктури у хмарі GigaCloud.  
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Яка ширина каналу може вам знадобитися? 

Максимальна швидкість 100 мбіт/с є достатньою для повноцінного доступу до ресурсів 

публічної хмари S-Cloud, тож вам бажано обрати місцевого інтернет-провайдера (або двох 

провайдерів, з урахуванням резервування та балансування, див. вище) з можливостями 

забезпечення такої ширини каналу. 

Під час роботи з хмарою E-Cloud, що побудовано за технологією VMware, ви можете 

отримувати від GigaCloud швидкість до 1 Гбіт/с. Параметри трафіку в українському та 

міжнародному сегментах встановлюються окремо, під час замовлення послуги. 

Ви можете змінити ці значення пізніше, у режимі самообслуговування через Клієнтський 

портал: 

 

Окремого розгляду потребують імовірні випадки набагато складніших розгортань вашої 

інфраструктури, коли частина IT-ресурсів вашого майданчику повинна бути постійно 

«видимою» та доступною через публічну IP-адресу ззовні, через Інтернет (наприклад, 

філіалам вашого головного офісу або кінцевим користувачам ваших сервісів). Тоді, реалізація 

відмовостійкого підключення вашого офісу до глобальної мережі буде більш складною. 

Для таких випадків, доцільним є варіант одночасно діючого підключення до двох місцевих 

провайдерів швидкісного Інтернету з постійним контролем наявності з'єднання за технологією 

ICMP. Також, вам буде необхідно виконати налаштування VPN-з'єднань з динамічною 

маршрутизацією всередині тунелів для локальних мереж на базі протоколів OSPF та BGP. 

Для дистанційного налаштування маршрутизації спеціалістами GigaCloud, ви можете 

скористатися послугою GigaCloud-admin. 

За консультацією звертайтесь до нашої Служби технічної підтримки. 

https://gigacloud.ua/services/gigacloud-admin
mailto:support@gigacloud.ua

