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Еластичність хмарної IT-інфрастуктури 

Якщо обставини потребують зміни споживання орендованих ресурсів, ви можете це зробити 

самостійно. Еластичність вашої інфраструктури та режим самообслуговування у Хмарі 

дозволяють таке. Мінімальний пул ресурсів, який повинен залишатися, містить: 

▪ CPU 1 GHz; 

▪ RAM 1 Gb; 

▪ HDD 100 Gb (для збереження даних). 

Для оптимізації споживання ресурсів, можливі наступні варіанти: 

▪ вимкнути зайву віртуальну машину (ВМ) і зменшити обсяг CPU та RAM на ту кількість, 
що використовувала ВМ; 

▪ зменшити кількість ресурсів, що розподілено на ВМ (для цього слід вимкнути ВМ, 
змінити параметри наданих ресурсів, ввімкнути ВМ); 

▪ видалити зайву ВМ; 
▪ виконати переміщення даних на більш економічний тип сховищ, наприклад Relocate с 

Class SSD (Fast storage Policy) на Class HDD (Slow Storage Policy). 
Після цього, вам потрібно відобразити ці зміни кількості ресурсів у Клієнтському порталі. 

Головне - ви продовжуєте отримувати замовлені хмарні сервіси від GigaCloud, за-будь яких 

умов. Всі необхідні резерви та умови для цього – вже створені заздалегідь. ЦОДи провайдера 

не будуть зупинятися, незалежно від робочого навантаження. 

Налаштування у віконному інтерфейсі vCloud Director v.9 

Вимкніть віртуальну машину.  



Оптимізація споживання ресурсів у Хмарі 

4 
Інструкція користувача послугою версія 1.1 03_2020 

Відкоригуйте обсяг споживаних ресурсів (налаштуйте зберігання даних на більш повільному, 

але економічному за вартістю орендної плати сховищі). 

Встановіть необхідні параметри CPU, RAM та ін. вашої ВМ. 

Ввімкніть ВМ для продовження її роботи з новими параметрами.  
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Налаштування у віконному інтерфейсі vCloud Director v.10 

Вимкніть віртуальну машину. 

Відкоригуйте обсяг споживаних ресурсів (налаштуйте зберігання даних на більш повільному, 

але економічному сховищі). 
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Встановіть необхідні параметри CPU, RAM та ін. вашої ВМ. 

Ввімкніть ВМ для продовження її роботи з новими параметрами.  
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Налаштування у Клієнтському порталі 

Після зміни обсягу ресурсів, що надається для ВМ (у віконному інтерфейсі vCloud Director, як наведено 

вище), приведіть у відповідність загальний обсяг орендованих вами ресурсів. 

Для цього, користуйтесь інтерфейсом Клієнтського порталу. 

 

Оберіть свій віртуальний дата-центр (VDC), для якого необхідно виконати зміни обсягів споживання: 
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Виконайте налаштування орендованих ресурсів VDC (для відповідності їх споживанню вашими ВМ), як 

наведено нижче у демонстраційних прикладах: 

Відправте запит на зміну орендованих вами ресурсів. 


