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Термінологія, призначення та принцип побудови хмари S-Cloud 2.0
Публічна хмара (або IaaS, Infrastructure as a Service) S-Cloud 2.0 провайдера GigaCloud
базується на технологіях OpenStack і призначена для надання Клієнту можливостей:
▪ створення/масштабування віртуальних машин (ВМ) з гнучким налаштуванням
конфігурацій, повноцінною мережною зв’язністю та резервним копіюванням (бекап);
▪ підключення блочних та об’єктних сховищ до різних ВМ;
▪ користування програмними роутерами, файєрволом та багатьма іншими сервісами.
Хмарна платформа передбачає використання функціоналу кластерів K8s (Kubernetes):
▪ оркестрацію контейнерів – балансування робочого навантаження на систему;
▪ автоматизацію запитів на створення/видалення «Pods» («подів»);
▪ запуск/зупинку у контейнерах застосунків-мікросервісів, що «запаковано» разом із
потрібними для роботи «залежностями» (бібліотеками та ін.).
За допомогою S-Cloud 2.0, ви можете реалізувати різноманітні проекти:
▪ розміщення веб-серверів з балансуванням навантаження для створення сайтів та
сервісів віддаленої роботи;
▪ розгортання 1С у хмарі;
▪ створення поштових серверів Zimbra з IPSec VPN та ін.
На додаток до базового функціоналу IaaS, можливо замовити інші сервіси GigaCloud (Cloud
Admin, VPN, Microsoft SPLA та ін.) окремо.
Для порівняння:
сервіс S-Cloud провайдера GigaCloud має інше призначення і передбачає надання в
оренду окремих віртуальних серверів Linux/Windows чотирьох базових конфігурацій. Важливо,
що адміністративний доступ до віртуальних серверів S-Cloud надається лише через термінал, а
поєднати їх у внутрішню локальну мережу неможливо.
OpenStack є комплексом проектів вільного програмного
забезпечення (ПЗ) з відкритим вихідним кодом (Open Source),
призначеним
для
побудови
приватних
або
публічних
обчислювальних хмар та хмарних сховищ за моделлю IaaS.
OpenStack побудовано виключно за модульним принципом, де всі компоненти відповідають
за свою частину роботи. Базові модулі комплексу керуються за допомогою API, панелі
управління Dashboard та інтерфейсу командної строки. Відносно незалежні складові елементи
хмари ізольовані між собою політиками доступу завдяки модулю авторизації Identity Service:
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Віртуальна машина – це абстракція надання в користування узагальнених ресурсів комп’ютера
(замовленої кількості ядер процесора з певною частотою, визначених об’ємів оперативної та
дискової пам’яті, IP-адреси для доступу в мережу та ін.) з доступом через Інтернет. ВМ
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.
Для користувача хмара виглядає набором абстрактних об’єктів (ВМ, віртуальних мереж,
сховищ та ін.), якими можна маніпулювати завдяки інтерфейсу управління. Для цього,
провайдером GigaCloud надаються такі інструменти:
▪ Horizon – web-утиліта панелі керування (Dashboard), за допомогою якої користувач
може виконувати основні операції у власному проекті. Перевагою Dashboard є простота
інтерфейсу, що полегшує керування ресурсами хмари навіть для недосвіченого
користувача. Недоліком web-утиліти є неповний функціонал, оскільки деякі специфічні
налаштування можна виконати лише через командний рядок, але потреба в цих
функціях виникає не часто;
▪ утиліта командного рядку Openstack, що має значно ширший функціонал;
▪ API для розробників, що надає можливість підключити клієнтські сервіси.

Основою всіх сервісів інфраструктури на технологіях OpenStack є модуль Compute (Nova), який
відповідає за обчислення в хмарі та утворює рівень абстрагування для віртуалізації ресурсів
серверів (процесори, пам’ять, мережеві адаптери, жорсткі диски). Завдяки інтеграції з
найбільш поширеними гіпервізорами, функціоналом даного модулю забезпечуються:
▪ підвищення коефіцієнту використання (утилізації) ресурсів фізичного обладнання;
▪ автоматизація роботи;
▪ керування віртуальними машинами (функції запуску, зміни розмірів, зупинки та
перезавантаження, вимкнення ВМ та ін.).
З модулями Keystone, Glance та Horizon модуль Nova взаємодіє наступним чином:
▪ від Keystone отримуються дані авторизації користувача;
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▪

▪

модулем Glance надаються шаблони образів (під час створення нової ВМ) або
зберігаються «снепшоти» (знімки стану) робочих ВМ модулю Nova. Процес ініціалізації
кожної з віртуальних машин відбувається досить швидко (завдяки кешуванню образів
на вузлах модулів OpenStack);
модуль Horizon надає модулю Nova інтерфейс адміністрування (панель керування, або
Dashboard).

Окрім найпоширеніших базових модулів Compute (Nova), Block Storage (Cinder), Networking
(Neutron), Image Service (Glance), Object Storage (Swift), використовуються також опціональні
(додаткові) модулі Openstack, що додаються до хмарної інфраструктури клієнта лише у
випадках потреби:
▪ Bare Metal Service (Ironic);
▪ Container Infrastructure Management Service (Magnum);
▪ Database Service (Trove);
▪ Orchestration Service (Heat);
▪ DNS Service (Designate) та інші.
Важливо, що кінцевому користувачу не обов’язково детально вивчати принципи дії окремих
модулів Openstack для початку роботи з хмарою S-Cloud 2.0. Це досягається завдяки зручним
та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсам управління – Клієнтському порталу GigaCloud та панелі
керування (Dashboard) Horizon.

Настанова з використання послуги
Перед початком використання послуги, уважно ознайомтесь з інформацією, що
міститься у даному Посібнику користувача та в інших документах (відповідно до
специфіки та складу вашої віртуальної інфраструктури, а також – замовлених додаткових
послуг). Всі зображення вікон веб-інтерфейсу користувача, що наведено нижче, є лише
прикладом для ознайомлення. Вигляд ваших веб-форм та значення в окремих полях можуть
мати відмінності, залежно від конфігурації ВМ та складу сервісів, що ви замовляєте.
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Замовлення S-Cloud 2.0 у Клієнтському порталі
Для замовлення сервісу S-Cloud 2.0 (Linux IaaS/Windows IaaS), авторизуйтесь у Клієнтському
порталі (користуйтесь документацією). Визначте тип IaaS, обсяги орендованих ресурсів (об’єм
RAM/кількість vCPU, об’єм сховищ SSD та HDD, квоту сховища для резервного копіювання,
кількість IP-адрес) відповідно запланованому робочому навантаженню вашого проекту.
Додайте коментар до замовлення, перегляньте детальну калькуляцію.

Зробіть позначку маніпулятором «миша» у полі в нижній частині сторінки замовлення, на
підтвердження прийняття «Умов використання» та натисніть екранну кнопку «Замовити».
Оплатіть замовлення, дочекайтесь відображення позначки активного стану IaaS.

Для отримання URL та паролю веб-інтерфейсу Horizon, натисніть позначку «Увійти в Horizon».
Інформацію щодо порядку роботи з панеллю керування (Dashboard) Horizon
наведено в Посібнику для технічних спеціалістів Клієнта та інших документах
користувача хмари S-Cloud 2.0.
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У разі необхідності, ви зможете змінити обсяг замовленої квоти ресурсів інфраструктури,
користуючись меню «Доступні ресурси».

Для початку редагування квоти, натисніть екранну кнопку «Модернізувати»:

Наприклад, встановіть потрібне значення квоти сховища для резервного копіювання (бекап).
Для підтвердження, натисніть екранну кнопку «Замовити».
У випадку відсутності заборгованості, ви отримаєте екранне повідомлення про оформлене
замовлення на зміни. Вашу заявку на модернізацію ресурсів буде спрямовано для обробки
Службою технічної підтримки.
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Якщо ви маєте заборгованість (несплачений рахунок протягом більше 35 днів за будьяким інвойсом) — можливість модернізації ресурсів у бік збільшення буде
заблоковано до моменту сплати боргу.
Відповідно, у разі спроби замовити додаткові ресурси, ви отримаєте повідомлення системи
про відмову:

Можливість зменшити споживання ресурсів у вас залишається.
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Створення та запуск ВМ у хмарі
Для початку створення ВМ та мереж, оберіть у меню Клієнтського порталу сервіс S-Cloud 2.0
(Linux/Windows IaaS) і натисніть екранну позначку «Створити сервер».

Призначте ім’я для ВМ, оберіть потрібну операційну систему та конфігурацію (обсяг RAM,
кількість vCPU), розмір системного диску в межах вашої квоти, метод аутентифікації та решту
параметрів. Натисніть екранну кнопку «Створити нову віртуальну машину».
Пересвідчіться в завершенні фази «Build» створення ВМ:

Послідовно створіть решту запланованих ВМ та перейдіть до меню керування кожної з них:
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Через меню керування ви можете перезавантажити або зібрати ВМ заново,
підключити/відключити VPN, переглядати графіки, мати доступ до ВМ через «Термінал» та ін.

Призначте публічні Floating IP-адреси з вашої замовленої квоти (якщо для ВМ необхідно
забезпечити доступ з Інтернету) та виконайте решту налаштувань у розділі меню «Мережа»:

Налаштуйте групи безпеки, що застосовуються до ВМ:
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За допомогою розділу меню «Сховище» створюйте нові диски, що підключено до ВМ:
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Підтримка
Користуючись меню «Підтримка» (розділи «База знань» і «Файли») ви зможете самостійно
знайти відповіді на різноманітні питання щодо користування послугами хмарних сервісів
GigaCloud.
Створити заявку («тікет») зі зверненням до фахівців технічної підтримки ви можете через
підрозділ «Заявки» меню «Підтримка».
Натисніть екранну кнопку «Подати заявку».

Заповніть поля форми та відправте її до Служби Техпідтримки:

Детальну інформацію щодо процедури створення заявки наведено у посібнику користувача
Клієнтським порталом.
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Додаткові послуги у хмарі
Замовлення послуги GigaCloud Admin 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:

Послуга Microsoft SPLA дозволить вам орендувати ліцензії на ПЗ компанії Microsoft, що ви
розгортаєте на орендованих віртуальних серверах, і користуватись цим програмним
забезпеченням легально:
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Провайдер GigaCloud ретельно дбає про працездатність інфраструктурних ресурсів, що надає
вам в оренду. Але за організацію збереження та доступності своїх даних ви відповідаєте
самостійно. Тому вам знадобиться послуга регулярного Backup.
Це – процедура автоматизованого створення резервних копій ВМ з усім набором даних,
платформ та програм, що були на них встановлені. Ви отримуєте можливість відновлення, на
випадок необхідності «повернутися» до збереженого стабільного стану вашої інфраструктури.
З повним переліком додаткових сервісів хмарного провайдера GigaCloud ви можете
ознайомитись у відповідному розділі сайту.
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