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Призначення сервісу Backup віртуальних серверів 

Необхідність послуги Backup викликана для вас небезпекою втрати або зміни орігіналу даних

(документів, програм, налаштувань та ін.) внаслідок: 

▪ апаратної або програмної помилки/відмови вашого обладнання; 

▪ дії комп’ютерного вірусу (наприклад – шифрувальника/вимагача); 

▪ людського фактору – умисного/неумисного видалення або зміни даних/налаштувань; 

▪ невдалого поновлення версії вашого ПЗ або помилок у ньому. 

Хмару провайдера GigaСloud побудовано з урахуванням вимог стійкості до технічної відмови 

(електропостачання, каналів зв’язку та ін.), але саме ви самостійно відповідаєте за цілісність 

та вміст ваших даних. Завдяки резервуванню – виконанню Backup системного диску 

віртуального серверу, ви отримуєте копію збереженого стабільного попереднього стану 

працюючої системи. Наприклад – стану перед невдалим поновленням ПЗ або іншими 

обставинами, що призвели вас до проблеми. 

Окремо від збереження стану системного диску, організуйте також резервування своїх 

найбільш важливих даних на додаткових дисках віртуального серверу, за емпіричним 

«Правилом 3-2-1». Його можна використовувати як для персональних, так і для бізнесових 

даних, а також для будь-яких середовищ (физичних, віртуалізованих і гибрідних). 

«Правило 3-2-1» рекомендує: 

▪ зберігати одночасно 3 копії даних; 

▪ зберігати копії одночасно на 2 різних носіях (магнітна стрічка, хмарне сховище, 

жорсткий диск та ін.); 

▪ зберігати 1 з резервних копій на віддаленому майданчику (найкраще – у хмарному 

сховищі провайдера GigaСloud, з трьома рознесеними на значну відстань дата-

центрами). 
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Налаштування бекапу 

Механізм бекапу вже інтегровано до середовища віртуалізації. 

Резервне копіювання (Backup) системного диску ВМ (віртуальної машини) відбувається щоночі 
з 23:00 по 05:00 (ця послуга не поширюється на додаткові диски). Управління сервісом 
відбувається вами через Клієнтський портал, з використанням Панелі керування. 

Після входу до Клієнтського порталу оберіть сервіс S-Cloud та необхідний вам віртуальний 
сервер (ВМ – віртуальну машину). 
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Під час замовлення віртуального серверу (або подальшої самостійної зміни параметрів), 
ви можете обрати:  

▪ регулярне безкоштовне зберігання точки відновлення (копії) за один день; 
▪ платне зберігання копій за останні 3 дні (або 7 днів). 

Окрім того, у будь-який момент ви можете виконати безкоштовний миттєвий бекап. 

Увага! Строк зберігання даних безкоштовного миттєвого бекапу – 30 днів. 
Попередню точку відновлення стану системного диску буде перезаписано (ви 
отримаєте екранне попередження про це, див. зображення вище). 

Копії стану за 3 або 7 днів, що зберігаються на платній основі – залишаться незміненими після 
виконання кожного безкоштовного миттєвого бекапу. 
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Відновлення з резервної копії 

Для відновлення стану вашого віртуального серверу, оберіть вкладку «Керування бекапом» 
розділу меню «Огляд» на Панелі керування. 

Згідно з вашим діючим планом Backup, на екрані буде відображено перелік збережених точок 
відновлення ВМ, у хронологічному порядку (з позначенням дати та часу створення). Якщо вами 
раніше було виконано миттєвий безкоштовний бекап, цю точку відновлення позначено як 
«instant backup». 

Оберіть з переліку бажану точку відновлення та натисніть екранну кнопку «Відновити». 

Увага! Майте на увазі, що поточний стан системи буде незворотньо змінено, він 
повернеться до збереженого вами раніше. Всі подальші зміни стану даних, що не було 
збережено у вигляді резервної копії – буде втрачено. 

Альтернативне рішення (SFTP-storage у хмарі провайдера GigaСloud) 

Провайдер GigaСloud не обмежує ваш вибор рішення для організації бекапів. Ви можете 

обрати будь-яке інше спеціалізоване ПЗ для виконання бекапів, наприклад Acronis Backup та 

ін. Окрім того, багато сучасних пакетів ПЗ та операційних систем містять власні механізми 

створення резервних копій даних та збереження у сховищі через Інтернет. 

Тому, для організації бекапу власноруч, ви також можете орендувати SFTP-сховище для 

зберігання копій (зі встановленням захищеного з’єднання SSH та надсиланням шифрованих 

даних за “SFTP – Secure File Transfer Protocol”). 

Для бекапів додаткових дисків віртуального серверу (ВМ) використовуйте системне або 
окреме ПЗ. 

https://gigacloud.ua/offer/merezhevij-disk

