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Терміни та визначення 

Хмара, хмарна 

інфраструктура 

Модель надання доступу до розподіленого пулу обчислювальних ресурсів 

і систем зберігання даних на умовах оренди, з можливістю гнучкої зміни 

конфігурації та масштабування (за запитом). 

ВМ (VM) Віртуальна машина (virtual machine, віртуальний сервер). 

OpenStack Комплекс проектів вільного програмного забезпечення (ПЗ) з відкритим 

вихідним кодом, призначений для побудови приватних або публічних 

обчислювальних хмар та хмарних сховищ. OpenStack побудовано за 

модульним принципом, де базові модулі комплексу (Compute Service, 

Block Storage, Network Service, Image Service, Object Storage) керуються за 

допомогою API, графічної панелі управління Dashboard та інтерфейсу 

командної строки. 

Домен Частина («гілка») дерева імен – іменований вузол, разом із ієрархічно 

підпорядкованими вузлами нижчого рівня. 

Fully Qualified 

Domain Name 

(FQDN) 

Доменне ім’я, що містить позначку нульового рівня (кореневої зони ".") 

наприкінці (наприклад, gigacloud.ua. ) та вважається повністю визначеним 

(на відміну від відносного доменного імені, що не містить наприкінці 

позначки "."). 

Domain Name 

System (DNS) 

Розподілена система зберігання та обробки інформації про доменні зони 
(для підтримки відповідності символьних найменувань у мережі з IP-
адресами пристроїв та виконання деяких інших, споріднених завдань).  

Designate Модуль OpenStack, створений для підтримки DNS-as-a-Service (тобто, 

управління ресурсними DNS-записами, іменами та зонами за допомогою 

REST API та конфігурування існуючих DNS-серверів імен для розміщення та 

обробки ресурсних записів). 
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Призначення системи управління доменом у хмарному проекті 

У випадку використання у вашому проекті домену зі значною кількістю субдоменів (доменів 

нижчого рівня), зазвичай виникає потреба в оперативному та зручному редагуванні 

налаштувань DNS – відповідно до змін у ваших клієнтських веб-сервісах (сайтах та ін.). 

Найважливішими ознаками DNS є: 

▪ розгалудженність зберігання та управління, оскільки кожний DNS-сервер має зберігати 

та опрацьовувати ресурсні записи лише щодо делегованих до нього доменів (за решту 

вузлів дерева доменних імен – відповідальні інші особи та організацїї); 

▪ кешування даних (тимчасове зберігання DNS-сервером частини інформації щодо 

неделегованих йому доменів, для зменшення кількості запитів і робочого 

навантаження системи); 

▪ ієрархічність структури (вузлу, відповідальному за доменну зону – дозволяється 

делегувати свої вузли нижчого рівня іншим DNS-серверам); 

▪ резервування (зберігання та обробка інформації щодо кожного з вузлів одночасно на 

декількох DNS-серверах, рознесених фізично та логічно – на випадок пошкодження). 

Для інтеграції вашого домену з хмарним проектом, змініть у панелі керування NS-сервери 

доменного реєстратора на «Власні сервери імен» S-Cloud 2.0, наприклад – у панелі керування 

nic.ua: 

У відповідних полях, позначте власні сервери імен хмари: osc2.gigacloud.ua та osc.gigacloud.ua 

Модуль OpenStack Designate (призначений для управління DNS у проектах користувачів) може 

також інтегруватися у хмарі з модулями Network Service (Neutron) та Compute Service (Nova) – 

для автоматизації створення ресурсних записів. Модуль Identity Service (Keystone) підтримує 

контроль прав користувачів хмари на відповідні доменні ресурси.  
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Приклад налаштування DNS-as-a-Service у хмарі S-Cloud 2.0 

Налаштування DNS у меню вкладки «Zones» 

Перейдіть до вкладки «Project –> DNS –> Zones» вашого проекту: 

«Натисніть» екранну кнопку «Create Zone». 

Заповніть обов’язкові (позначені символом ✱) та опціональні (необов’язкові) поля форми: 

▪ Name✱ – ім’я вашого домена у форматі FQDN (з крапкою "." наприкінці праворуч); 

▪ Email Address✱ – поштова адреса власника домена (на роботу DNS не впливає, але 

відображається у відповідях на запити whois інтернет-сервісів діагностики домена); 

▪ TTL✱ – «час життя» запису в кеші (рекомендується встановити мінімальне значення, 

якщо в доменній зоні змінюються налаштування субдоменів або ресурсних записів); 

▪ Description – коментар, не обов’язковий для занесення в поле форми; 

▪ Type – Primary (типове значення). 

«Натисніть» екранну кнопку «Submit».  
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Увага! Якщо вказану доменну зону вже додано в іншому проекті (вашому або будь-

кого з користувачів хмари S-Cloud 2.0) – ви отримаєте повідомлення про помилку: 

Пересвідчіться, що вказану вами доменну зону успішно додано до проекту: 

Для створення субдоменів/ресурсних записів, «натисніть» екранну кнопку «Create Record Set». 

У віконній формі, оберіть необхідний вам для створення тип ресурсних записів:  
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 Заповніть обов’язкові (позначені символом ✱) та опціональні (необов’язкові) поля форми: 

▪ Type✱ – тип ресурсних записів; 

▪ Name✱ – ім’я вашого субдомена у форматі FQDN (з крапкою "." наприкінці праворуч); 

▪ TTL✱ – «час життя» запису в кеші (рекомендується встановити мінімальне значення, 

якщо налаштування субдоменів або ресурсних записів змінюються, час від часу); 

▪ Description – коментар, не обов’язковий для занесення в поле екранної форми; 

▪ Records – значення ресурсних записів (наприклад, IPv4-адреси для A-записів): 

«Натисніть» екранну кнопку «Submit». 

Пересвідчіться, що ресурсні записи створеного субдомена успішно додано до проекту: 

Увага! Ресурсні записи доменної зони не можна редагувати або видаляти.  

Ресурсні записи субдоменів можуть бути додані, відредаговані або видалені вами. 
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Налаштування «Reverse DNS» (зворотного перетворення IP-адрес) 
Перейдіть до вкладки «Project –> DNS –> Reverse DNS» вашого проекту. 

Для налаштування зворотного перетворення зовнішніх (так зв. «білих») IP-адрес ВМ вашого 

проекта на символьні імена ваших веб-сервісів (сайтів та ін.), оберіть з переліку потрібну IP-

адресу та «натисніть» екранну кнопку «Set». 

Увага! Кожній зовнішній («білій») IP-адресі можна поставити у відповідність лише 

одне доменне ім'я. 

 Заповніть обов’язкові (позначені символом ✱) та опціональні (необов’язкові) поля форми: 

▪ Domain Name✱ – ім’я вашого субдомена у форматі FQDN (з крапкою "." наприкінці); 

▪ TTL✱ – «час життя» запису в кеші (рекомендується встановити мінімальне значення, 

якщо налаштування субдоменів або ресурсних записів змінюються, час від часу); 

▪ Description – коментар, не обов’язковий для занесення в поле екранної форми. 

«Натисніть» екранну кнопку «Submit». 

Внаслідок, буде створено запис PTR (Point to Reverse), що найчастіше використовується 

зовнішніми поштовими сервісами (для перевірки належності домену тих повідомлень e-mail, 

що надходять через ВМ із такою IP-адресою). 

У разі невідповідності – походження повідомлення e-mail перевіряється ще додатково, за 

іншими ознаками. 
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Якщо необхідно, створений вами PTR-запис може бути скасованим натисканням екранної 

кнопки «Unset». 
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Налаштування DNS через API 
Модуль OpenStack Designate підтримує технологію управління ресурсними DNS-записами, 

доменними іменами та зонами за допомогою REST API. Для інтеграції вашого домену з 

хмарним проектом OpenStack, змініть у панелі керування доменного реєстратора його NS-

сервери на «Власні сервери імен» S-Cloud 2.0: osc2.gigacloud.ua та osc.gigacloud.ua (подібно 

тому, як наведено у прикладі на стор. 4). 

Для ознайомлення, розгорніть nginx на двох ВМ з Load balancer (див. приклад файлу .YAML): 

У наведеному вище прикладі файлу (filename: deploy-nginx-with-domanname.yaml), одночасно 

наведено маніфести з описами властивостей Service та Deployment (з використанням тестового 

субдомену www.cloudservice.guru): 

▪ у метаданих сервісу позначено hostname www.cloudservice.guru; 

▪ у специфікації сервісу позначено тип доступу до застосунку LoadBalancer. 

Створіть та збережіть такий файл, застосуйте його наступною командою: 

▪ #  kubectl apply -f deploy-nginx-with-domanname.yaml 

https://gigacloud.ua/uploads/0/balance-2-vm.pdf


Управління DNS у хмарі S-Cloud 2.0 

Посібник користувача послугою версія 1.2 8_2021 11 

Пересвідчіться в отриманні бажаного результату, користуючись інтерфейсом командного 

рядку: 

Увага! Налаштування сервісу та отримання IP-адреси потребує певного часу (до 70 

сек.). Дочекайтесь завершення цього періоду до початку роботи з сервісом. 

Пересвідчіться, що після отримання IP-адреси дійсно було створено відповідні DNS-записи, 

що дозволяють звертатися до служби, що опубліковано на вузлі з IP-адресою 185.250.23.24 за 

символьним ім'ям www.cloudservice.guru (у наведеному вище прикладі): 

Після видалення служби, динамічно створені «A-записи» буде автоматично видалено. Записи 

типу «TXT» залишаються для перегляду історії створення служб (можуть бути також видалені). 

На завершення, перевірте роботу сервісу, 

користуючись вашим браузером. 


