
 

 

 

Резервне збереження 

стану дисків (BaaS) у 

хмарі S-Cloud 2.0 
 

 

 

 

Посібник користувача 

послугою 

версія 1.3 1_2022 
 

 

 

 

 

 

  



Резервне збереження стану дисків (BaaS) у хмарі S-Cloud 2.0 

Посібник користувача послугою версія 1.3 1_2022 2 

 

Зміст 

Призначення резервного збереження стану віртуальних дисків ВМ ........................................................... 3 

Технологія інкрементального бекапу .............................................................................................................. 4 

Резервне копіювання даних (BaaS) у проекті S-Cloud 2.0 ............................................................................... 5 

Ручний миттєвий бекап диску ВМ ................................................................................................................ 7 

Створення завдання бекапів за розкладом ................................................................................................ 8 

Відновлення даних з резервної копії диска ВМ ............................................................................................ 11 

  



Резервне збереження стану дисків (BaaS) у хмарі S-Cloud 2.0 

Посібник користувача послугою версія 1.3 1_2022 3 

Призначення резервного збереження стану віртуальних дисків ВМ 

Системи зберігання даних у хмарі провайдера GigaСloud побудовано з ретельним 

дотриманням вимог стійкості до відмови. Завдяки алгоритмам резервування, ваші дані не 

буде втрачено у випадку помилки в роботі обладнання, відмови жорсткого диску та ін. 

Електронні листи та документи залишаться доступними. 

Але, доступність оригіналу даних ще не гарантує від небажаних змін їх цілісності та змісту – 

тобто, пошкодження документів/програм/налаштувань внаслідок: 

▪ складних атак «шифрувальниками/вимагачами» від хакерів та ін.; 

▪ апаратної або програмної помилки/відмови клієнтського обладнання; 

▪ невдалого поновлення вашого ПЗ або помилок у деяких його версіях; 

▪ видалення облікового запису користувача вашим адміністратором системи; 

▪ помилкового видалення з кошика документів користувачем; 

▪ прорахунків адміністратора під час налаштувань політик зберігання; 

▪ умисних дій вашого персоналу зі знищення або приховування інформації. 

Backup – це процес створення резервної копії даних на цифровому носії, що зберігається 

окремо від оригіналу. Це надає вам страхування від «людського фактору» – ненавмисної 

помилки або цілеспрямованої спроби завдати шкоди. У разі необхідності, існує можливість 

повернутися до стабільного попереднього стану вашої системи. Наприклад – до стану перед 

невдалим поновленням ПЗ або іншими обставинами, що призвели вас до проблеми. 

Під час виконання бекапу, системою створюються копії даних працюючих серверів або ВМ 

(віртуальних машин). За спеціальними алгоритмами компресії/дедуплікації для зменшення 

розміру, створюються файли резервних копій і розміщуються для зберігання в окремому 

архівному сховищі. Таким чином, призначенням сервісу BaaS є надання вам можливості 

відновлення збережених даних: 

▪ «у попередньому місці», для заміни пошкодженого екземпляра ВМ (інстанса); 

▪ для створення нових однотипних серверів – на базі ОС, застосунків та налаштувань вже 

існуючого сервера. 

Окремо від збереження стану системного диску, організуйте також резервування 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: 

▪ одночасно зберігати 3 копії даних; 

▪ зберігати копії одночасно на 2 різних 

носіях (магнітна стрічка, хмарне 

сховище, жорсткий диск та ін.); 

▪ 1 з резервних копій зберігати на 

віддаленому майданчику.  
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Технологія інкрементального бекапу 
На схемі (див. мал. нижче) наведено принцип роботи інкрементального бекапу. 

Найперше, виконується повний бекап всієї інформації та збереження резервної копії даних у 

сховищі:  

Кожного наступного разу, системою визначається – які саме дані було змінено за останній час. 

Ця різниця між існуючим і попереднім станом додається до сховища та зберігається у вигляді 

окремої копії («1 інкремент» –> «2 інкремент» –> …  –> «5 інкремент», до завершення циклу, 

див. мал. вище). 

Процес повторюється щоденно за розкладом, протягом запланованого вами періоду часу: 

вираховується та зберігається  різниця у стані даних, аж до моменту чергового планового 

перезапису копій всіх поточних даних (регулярного повного бекапу). Під час відновлення, 

система бекапу додає до повної копії зміст послідовності з декількох інкрементальних копій – 

для відповідності збереженому стану за певну дату/час, так званій «точці створення копії». 

Інкрементальний алгоритм істотно економить час на копіювання даних та місце у сховищі. 

Якщо у даних нічого не змінилося – немає і потреби у збереженні нових дублів інформації. 

Зазвичай, системи бекапу використовують корисні алгоритми “дедуплікації” (пошуку 

однакових блоків інформації у різних місцях репозиторію та видалення непотрібних дублів). 

Але, у реально працюючих проектах дані з часом суттєво відрізняються від початкових, 

внаслідок чого кількість інкрементальних копій зростає, а швидкість відновлення – знижується. 

Тому, системою автоматично виконується черговий повний бекап за встановленим графіком, 

а інкрементальні копії (непотрібні для подальшої роботи алгоритму) видаляються, для 

звільнення місця у сховищі. 

У разі особливої потреби Клієнта, деякі повні копії даних доцільно зберігати окремо – 

протягом часу, визначеного регламентом (на випадок необхідності відновлення стану 

системи за минулий тиждень, місяць або рік). 

  

1 інкремент 

2 інкремент 
3 інкремент 4 інкремент 

5 інкремент 
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Резервне копіювання даних (BaaS) у проекті S-Cloud 2.0 

Користування сервісом BaaS (Backup as a Service) у хмарі S-Cloud 2.0 не буде складним для 

адміністраторів інфраструктури Клієнта, що вже ознайомлені з базовою технічною 

документацією провайдера GigaСloud. 

У панелі керування Horizon, пересвідчіться в наявності достатньої дискової квоти Backup (згідно 

плану резервного копіювання у вашому проекті). Майте на увазі, що після звільнення місця 

(видалення непотрібних копій), інформація в панелі поновлюється протягом 15 хвилин. 

У разі необхідності, ви можете власноруч змінити обсяг дискової квоти резервних копій, 

користуючись вікном Клієнтського порталу (окремо для кожного з ваших проектів S-Cloud 2.0). 

У меню обраного сервісу (проекту S-Cloud 2.0), перейдіть до розділу «Доступні ресурси»:  

Натисніть екранну кнопку «Модернізувати». 

https://gigacloud.ua/uploads/0/iaas-openstack-s-cloud-2-0.pdf
https://gigacloud.ua/uploads/0/iaas-openstack-s-cloud-2-0.pdf
https://my.gigacloud.ua/index.php?/clientarea
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Оберіть необхідне значення дискової квоти Backup для даного проекту:  

Натисніть екранну кнопку «Замовити» для відправки запиту на зміни вашої квоти. 

Перегляньте склад замовлення та натисніть екранну кнопку «Відправити». 

Пересвідчіться, що замовлення на зміни (дискової квоти бекапу) відправлено:  
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Ручний миттєвий бекап диску ВМ 

Для створення власноруч миттєвого бекапу диску ВМ та подальшої роботи з ним, перейдіть до 

вкладки «Project –> Volumes –> Volumes» потрібного проекту у хмарі S-Cloud 2.0. 

Оберіть необхідний вам диск інстанса, стан даних якого потрібно зберегти у резерві: 

Натисніть позначку «Create Backup» розділу меню «Actions». 

У вікні наступної екранної форми заповніть обов’язкове (позначене символом ✱) та 

опціональне поля, оберіть необхідні значення з переліку. 

Встановіть значення наступних  параметрів бекапу диска: 

▪ Backup Name – назва резервної копії диска; 

▪ Description – коментарій/опис для зручності подальшого використання (опціонально); 

▪ Incremental – режим створення інкрементального бекапу диска; 

▪ Backup Snapshot – обирається, якщо раніше вже було створено снепшот (миттєвий 

знімок стану) даного диску, який важливо зберегти в резерві з метою відновлення. 

Натисніть екранну кнопку «Create Volume Backup». 
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Перейдіть до вкладки «Project –> Volumes –> Backups» проекту та пересвідчіться в успішному 

завершенні процесу створення резервної копії вашого диску: 

Процедура відновлення даних ВМ з бекапу диска – наведена нижче. 

Створення завдання бекапів за розкладом 

Для створення нового завдання резервного копіювання (бекапу) дисків ВМ за розкладом, 

перейдіть до вкладки «Project –> Volumes –> Backup Jobs» потрібного проекту. 

Натисніть екранну кнопку «+Create Backup». 

У вікні «Job Settings» екранної форми «Create Backup Job» заповніть обов’язкове (позначене 

символом ✱) та опціональне поля, оберіть необхідні значення з переліку: 

Встановіть значення параметрів завдання бекапу даних: 

▪ Job Name – назва завдання; 

▪ Incremental – режим створення інкрементального бекапу диска; 
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▪ Retention policy – необхідна кількість послідовних копій, що зберігатимуться одночасно; 

▪ Description – коментарій/опис для зручності подальшого використання (опціонально). 

Натисніть екранну кнопку «Next» (див. мал. вище). 

У наступному вікні «Volumes» оберіть з переліку проекту доступні диски та/або інстанси (для 

додавання їх до завдання резервного копіювання): 

Натисніть екранну кнопку «Next».  

У наступному вікні «Job Schedule» встановіть розклад резервного копіювання: 

Натисніть екранну кнопку «Next». 

У вікні «Enable Notifications» визначте режим сповіщення на e-mail про виконання завдання: 

На завершення, натисніть екранну кнопку «Create».  
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Пересвідчіться, що нове завдання успішно додано до переліку:  

Увага! Натисніть позначку «Start Job» розділу меню «Actions» для початку 

резервного копіювання даних за розкладом: 

Процедура відновлення даних ВМ з бекапу диска – наведена нижче.  
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Відновлення даних з резервної копії диска ВМ 

Для відновлення збережених у резервній копії даних, оберіть потрібний проект, перейдіть до 

вкладки «Project –> Volumes –> Backups». В екранному меню розділу «Actions», оберіть для 

обраної вами резервної копії функцію «Restore Backup»: 

Оберіть режим відновлення даних з бекапу: 

▪ на заміну диска-попередника; 

▪ для створення нового диска. 

Натисніть екранну кнопку «Restore Backup to Volume». 

Увага! Процедура відновлення системного диска інстанса з резервної копії завжди 

передбачає запуск нового інстанса, за одним з двох сценаріїв: 

▪ із видаленням інстанса-попередника і автоматичним отриманням нових мережевих 

адрес для ВМ; 

▪ із одночасною роботою обох інстансів (як двох незалежних ВМ з однотипними ОС, 

застосунками та налаштуваннями – але, з унікальними мережевими адресами 

кожна, для уникнення конфлікту в локальній мережі).  
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Після відновлення додаткового диску з резервної копії, приєднайте диск до інстансу: 

У випадку відновлення системного диску ВМ, виконайте запуск нового інстансу 

(користуючись відновленим диском як джерелом файлу завантаження ВМ): 

Увага! Новим доступним значенням «Availability Zone» тепер є також «lviv» (Львів), 

це значення для інстанса та диску завантаження ВМ завжди має бути однаковим. 

Всі поля форми, позначені символом ✱ – є обов’язковими для заповнення. 

Повністю виконайте всю послідовність дій з розгортання інстанса (як наведено в інструкції 

«Посібник з розширення дисків ВМ у хмарі S-Cloud 2.0 у хмарі S-Cloud2.0», див. стор. 10-11).  

https://gigacloud.ua/uploads/0/ssd-vm-s-cloud-2-0.pdf
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Увага! Оскільки з відновленого вами системного диска було запущено новий 

екземпляр ВМ (інстанс) – виконайте заново всі налаштування підключення 

інтерфейсів інстанса до локальних мереж і роутерів. 

Якщо потрібно, виконайте/відновіть призначення Floating IP на інтерфейс нового сервера – для 

забезпечення можливості зовнішнього доступу через SSH/RDP. 

Відновіть/відкоригуйте для цієї ВМ налаштування Firewall та маршрутизації у мережах проекту, 

якщо відновлений з бекапу сервер має взаємодіяти з іншими мережевими ресурсами 

(розподіленими об’єктними та NFS-сховищами, віртуальними роутерами, серверами та ін.).  

Перевірте працездатність своїх клієнтських сервісів. 

Типовий приклад мережевих налаштувань віртуальних серверів, що працюють як backend 

сайту, наведено у «Посібнику користувача спільним сховищем NFS (проект Manila)». 

https://gigacloud.ua/uploads/0/nfs-manila-cloud-s-cloud-2-0.pdf

