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Терміни та визначення 

OpenStack Комплекс проектів вільного програмного забезпечення (ПЗ) із відкритим 
вихідним кодом (за моделлю Open Source), призначений для побудови 
приватних або публічних обчислювальних хмар і хмарних сховищ, поєднаних 
мережами 

Хмара, хмарна 
інфраструктура 

Модель надання доступу через канали зв’язку до розподілених 
обчислювальних ресурсів, віртуальних мереж і систем зберігання даних, із 
можливістю гнучкої зміни конфігурації та масштабування (за запитом) 

IaaS (Публічна 
хмара) 

Пул ресурсів провайдера з доступом через Інтернет, що розподіляється між 
Клієнтами (згідно їх замовленої квоти на умовах оренди) з метою: 

▪ створення віртуальних серверів і сховищ; 
▪ поєднання їх мережами між собою та з Інтернетом; 
▪ розгортання на них операційних систем із клієнтськими застосунками 

Проект 
(Project) 

Віртуальна інфраструктура в межах хмари, обмежена квотами користувача 
на ресурси 

ВМ (VM) Віртуальна машина (virtual machine, віртуальний сервер) – абстракція 
надання в користування узагальнених ресурсів комп’ютера (процесорні ядра 
vCPU, оперативна пам’ять RAM, диски, мережеві інтерфейси та ін.) 

Інстанс Екземпляр віртуальної машини (в робочому чи зупиненому стані) 

Образ Дистрибутив операційної системи (ОС) або спеціалізованого ПЗ для 
автоматизованого розгортання та запуску інстанса в проекті 

Контейнер Технологія розміщення застосунків-мікросервісів, що «запаковано» разом із 
потрібними для їхньої роботи «залежностями» (бібліотеками та ін.) 

Кластер  Сукупність пов’язаних обчислювальних вузлів, контейнерів та ін. 

VXLAN Virtual eXtensible Local Area Network – віртуалізована оверлейна мережа, що 
користується ресурсами існуючих мереж, за допомоги технологій 
тунелювання (рівень L2 через L3) та ін. 

CLI Command line interface («консоль командного рядку», «термінал») – 
текстовий інтерфейс взаємодії між користувачем і програмою, що містить 
набір типових команд та їх параметрів для керування системою 

API Application Programming Interface – набір типових запитів до модулю 
комплексу/програми та опис структури відповідей (для інтеграції проекту 
користувача з ПЗ сторонніх постачальників або розробки власних застосунків) 
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Архітектура та призначення платформи S-Cloud 2.0 на базі OpenStack 
Хмарна платформа S-Cloud 2.0 на базі комплексу OpenStack грунтується на віртуалізованому 

фізичному обладнанні (серверах Intel з 2 процесорами Intel 6240 другого покоління, мережах 

зберігання даних – фермах СЕРН на JBOD з SSD дисків та ін.) у Дата-центрах GigaCloud. 

Для Клієнта хмара виглядає набором абстрактних об’єктів, якими можна маніпулювати в 

«режимі конструктора», завдяки інтерфейсам управління. 

Призначенням платформи розподілених сервісів хмари, є надання Клієнту: 

▪ гнучкого функціоналу, що дозволяє використовувати виділені ресурси віртуальних 

машин, контейнерів, дисків та мереж для створення готових інфраструктурних рішень, 

де будуть розгорнуті клієнтські додатки; 

▪ доступу через клієнтські інтерфейси Dashboard (Horizon), API та CLI до систем 

віртуалізації KVM, фізичних/логічних мереж і сховищ даних різних типів; 

▪ можливості здешевлення послуги завдяки підвищенню коефіцієнту використання 

(утилізації) ресурсів фізичного обладнання провайдера. 

OpenStack побудовано за модульним принципом, де ізольовані базові модулі Compute 

(Nova), Block Storage (Cinder), Networking (Neutron), Image Service (Glance), Object 

Storage (Swift) взаємодіють між собою та з іншими компонентами хмари. Політики 

доступу до хмари забезпечуються модулем авторизації Identity Service (Keystone):  
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Для управління ресурсами хмари використовуються три інструменти: 

▪ UI Horizon – web-утиліта графічної 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 

нового користувача. Недоліком є обмежений функціонал (деякі специфічні 

налаштування можливо виконати лише через командний рядок CLI, але потреба в них 

у користувача виникає не часто); 

▪ утиліта командного рядку CLI, що має повний функціонал керування; 

▪ API для розробників (надає можливість підключити стороннє ПЗ клієнтів, наприклад 

Terraform та ін.). 

Окрім базових, для побудови хмар використовуються опціональні (додаткові) модулі 

OpenStack, що додаються до інфраструктури Клієнта у випадках потреби: 

▪ Bare Metal Service (Ironic); 

▪ Container Infrastructure Management Service (Magnum); 

▪ Database Service (Trove); 

▪ Orchestration Service (Heat); 

▪ DNS Service (Designate); 

▪ Load Balancing Service (Octavia) та інші. 

Compute (назва проекту «Nova») 
Модуль Compute (Nova) відповідає за обчислення в хмарі та утворює рівень абстрагування для 

віртуалізації ресурсів серверів (процесори, пам’ять, мережеві адаптери, жорсткі диски). 

Завдяки інтеграції Compute з гіпервізорами KVM, функціоналом даного модулю 

забезпечуються: 

▪ автоматизація роботи; 

▪ керування віртуальними машинами (функції запуску, зміни розмірів, зупинки та 

перезавантаження, вимкнення ВМ та ін.). 
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З модулями Keystone, Glance та Horizon модуль проекту Nova взаємодіє наступним чином: 

▪ модулем Nova отримуються дані авторизації користувача від Keystone; 

▪ модулем Glance надаються шаблони образів модулю Nova (під час створення нової ВМ) 

або зберігаються «снепшоти» (знімки стану) робочих ВМ. Ініціалізація ВМ відбувається 

швидко, завдяки кешуванню образів на вузлах модулів OpenStack; 

▪ модуль Horizon надає графічний інтерфейс адміністрування модулю Nova. 

Основним гіпервізором для модулю Nova є libvirt (KVM). Головними функціями гіпервізора у 

хмарі OpenStack є: 

▪ рівномірне розподілення наявних ВМ між фізичними серверами; 

▪ міграція ВМ між фізичними серверами, у разі потреби; 

▪ передача даних попередніх налаштувань для ВМ, що створюються; 

▪ надання доступу до екрану ВМ; 

▪ зміна стану ВМ (перезавантаження, вимкнення, заміна паролю та ін.). 

ВМ можуть створюватися в двох режимах: 

▪ «Fast Provisioning» – за рахунок використання спільного образу, кожна з ВМ буде 

створена за декілька секунд. Рекомендовано використовувати у проектах з «коротким 

циклом життя» (недоліком режиму є менш зручне подальше управління ВМ); 

▪ «Full Disk» – для ВМ буде створений окремий власний диск для розміщення  образа (час 

створення залежить від розміру диска, реалізація за участю модулю Cinder). Режим 

рекомендовано використовувати для довготривалих проектів, оскільки ВМ матиме 

більш гнучке управління. 

Ресурси з вільного обсягу квоти проекту розподіляються за допомогою «Flavor»  – набору 

типових шаблонів для створення/модернізації ВМ (інстансів) з позначенням: 

▪ об’єму оперативної пам’яті RAM; 

▪ кількості ядер процесора  vCPU; 

▪ розміру віртуального системного диска. 

Block Storage (назва проекту «Cinder») 
Модуль управління дисками «Cinder» може працювати з багатьма поширеними типами 

файлових та блочних сховищ, що використовує Compute (Nova). Блочні сховища найкраще 

використовувати для сценаріїв з суворими вимогами до продуктивності (бази даних та файлові 

системи). Найчастіше, сховище для роботи з Cinder побудоване на базі Linux-серверу 

(використовуються також плагіни для інших платформ – Ceph, NetApp та ін.). 

Основним функціями модулю є: 

▪ створення та зміна параметрів дисків, підключення дисків до ВМ; 

▪ завантаження шаблонів образів на диск та відправка їх до модулю Glance; 

▪ контроль швидкодії дисків, підключених до ВМ; 

▪ шифрування даних; 

▪ підтримка створення «снепшотів» – знімків стану ВМ, виконання бекапів дисків. 

Наведений функціонал буде доступний для системного диску ВМ лише за умови створення її в 

режимі Full Disk. 
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Networking (назва проекту Neutron) 
Модуль управління мережею Neutron відповідає за розподіл мережевих ресурсів у межах 

окремих проектів. Механізм замовлення «Floating IP» дозволяє користувачам призначати 

деяким ВМ фіксовані зовнішні IP-адреси (зареєстровані як публічні – так звані «білі»), для 

виходу в Інтернет. Користувачі можуть самостійно визначати мережі, підмережі та 

маршрутизатори для конфігурування їх внутрішньої топології. Модуль працює з різними 

типами мереж: flat, vlan, vxlan, gre. 

Основним функціями модулю є: 

▪ забезпечення роботи мережевого рівню L2 – створення віртуальних мереж, портів, 

підтримка якості обслуговування QoS (Quality of Service), приєднання портів до ВМ; 

▪ розподіл і резервування IP-адрес в межах мережі; 

▪ надання віртуальним машинам IP-адрес через DHCP, фільтрація пакетів; 

▪ підтримка маршрутизації та трансляції (NAT) вхідного трафіку між мережами; 

▪ забезпечення роботи VPN (механізм «тунелювання»). 

В якості програмного комутатора використовується Open vSwitch. 

Image Service (назва проекту «Glance») 
Модуль Glance забезпечує підтримку образів ВМ, що призначено для використання в якості 

шаблонів під час розгортання та запуску інстансів. Окрім сервісів виявлення, реєстрації та 

активації образів, модуль підтримує можливості створення миттєвих знімків («снепшотів») і 

резервних копій. Користувачі можуть передавати до модулю Glance власні приватні та публічні 

образи в різних форматах. Існує також можливості запиту інформації про публічно доступні 

образи дисків та засоби їх доставки. 

Завдяки модулю Glance, в налаштуваннях образа зберігаються важливі метадані, що 

використовує модуль Nova при створенні ВМ: 

▪ драйвери, які потрібно використовувати; 

▪ мінімальний розмір системного диска; 

▪ архітектура процесора; 

▪ найменування користувача, для якого можна «скинути» пароль та ін. 

Object Storage (назва проекту Swift) 
Розгалуджене об’єктне файлове сховище Swift, що дозволяє зберігати петабайти статичних 

даних (образи ВМ, резервні копії та архіви) є функціональним аналогом Amazon S3. 

Резервована відмовостійка система зберігання даних з реплікацією – найбільш придатна для 

сценарію горизонтального масштабування ресурсів сховища (завдяки можливості гнучкого 

додавання блоків зберігання). Прикладом типового використання Swift може бути сховище 

для зберігання контента (документів, фото та відео). 

Основними перевагами Swift є: 

▪ придатність для масштабування об’єму від найменшого обсягу (одного сервера) до 

сотень петабайт (без зміни загальної архітектури сховища); 

https://gigacloud.ua/uploads/0/swift-s-cloud-2-0.pdf
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▪ мінімальна ціна зберігання гігабайта даних (завдяки реплікації даних та розподіленню 

їх між пристроями зі свого пулу ресурсів, сховище Swift може створюватися на 

бюджетних дисках та серверах, без впливу на загальну відмовостійкість системи); 

▪ здатність поєднувати в одному кластері різноманітні диски та сервери, а також вилучати 

їх зі сховища в будь-якому порядку; 

▪ можливість у разі необхідності розподілення даних між різними ЦОД або перенесення 

їх на зовнішній стример (для довготривалого архівного зберігання). 

Недоліком Swift є статичність (робота з даними лише як з цілісними об’єктами), неможливість 

використання сховища для організації повноцінної, динамічної файлової системи. Дані в межах 

об’єкта можливо змінювати лише його повною заміною (перезаписом). 

Container Infrastructure Management Service (назва проекту «Magnum») 
Функціонал кластерів K8s (Kubernetes) у складі вашого проекту передбачає: 

▪ 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.). 

Кластер (сукупність пов’язаних обчислювальних вузлів) Kubernetes містить одну «мастер-

ноду» (керуючу віртуальну машину, сервер). 

Кожний пул (набір однотипних вузлів) у складі кластеру містить якнайменше, одну «робочу 

ноду» (віртуальну машину, сервер для запуску «подів» з контейнерами): 

▪ пул може масштабуватися у межах проекту, у разі потреби. Кількість нод змінюється 

автоматично, разом із робочим навантаженням  – в межах встановленого вами; 

▪ ноди кожного пулу пов’язані між собою віртуальною мережею та можуть мати доступ 

через протокол NFS до місця у віртуальному сховищі (згідно замовленої квоти); 

▪ деякі з нод кластеру можуть мати публічну («білу») Floating IP-адресу для доступу ззовні, 

через Інтернет.  

https://gigacloud.ua/uploads/0/klusters-k8s.pdf


Платформа S-Cloud 2.0 на базі OpenStack 

Посібник для технічних спеціалістів версія 1.3 1_2022 9 

Identity Service (назва проекту «Keystone») 
Проект «Keystone» призначено для управління каталогом користувачів і всіх сервісів 

OpenStack, до яких вони можуть звертатися. Централізована автентифікація у системі 

забезпечується зберіганням інформації у єдиному реестрі. Для отримання доступу до 

потрібних сервісів, користувачі надсилають запити за допомогою панелі інструментів або 

програмних засобів. 

Keystone допомогає адміністраторам регулювати політики автентифікації, що застосовуються 

по відношенню до користувачів та сервісів. За допомогою модулю можливо генерувати 

кабінети користувача та проекти, підключати їх до адміністративних доменів, а також 

розподіляти ролі та визначати повноваження. 

Модуль Keystone може бути інтегрованим із іншими сервісами каталогів (LDAP та ін.). За 

допомогою плагінів, модуль забезпечує підтримку декількох сценаріїв автентифікації (з 

використанням простого логіну та паролю, а також складних багатофакторних систем). 

Увага! Всі надані Клієнту ресурси, а також працюючі програми та зміст пам’яті 

ізольовані від інших користувачів хмари. 
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Dashboard (назва проекту «Horizon») 
Графічний веб-інтерфейс користувача (забезпечується модулем Horizon) виглядає інтуїтивно-

зрозумілим і суттєво полегшує процес управління проектами в OpenStack:  

Панель керування (Dashboard) надає користувачу доступ до найпоширеніших функцій – 

відображення переліку наявних вільних ресурсів і стану інфраструктури Клієнта, статистики 

користування, багаторівневого меню для створення та налаштувань ВМ, кластерів контейнерів, 

віртуальних сховищ і мереж та ін. «Натиснувши» за допомогою маніпулятора «миша» на 

позначку з назвою обраного елементу інфраструктури в панелі керування Dashboard (інстанса, 

диску, мережі, роутера та ін.), ви переходите до меню редагування доступних налаштувань. 

Практичні приклади користування панеллю Dashboard розглянуто у наступних розділах даного 

документу.  
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Робота з інфраструктурою у хмарі S-Cloud 2.0 
Порядок реєстрації у Клієнтському порталі GigaCloud, замовлення та оплати послуги 

відображено в окремому документі (інструкції користувача «Хмара S-cloud 2.0, початок 

роботи»). 

Перейдіть з меню «Увійти в Horizon» Клієнтського порталу хмари S-Cloud 2.0 до графічної 

панелі управління Dashboard за вашим URL входу. 

Використовуйте для входу ім’я користувача та пароль, надані вам провайдером. 

Перехід до стартової сторінки проекту відбудеться після 

авторизації. Для зручності подальшої роботи, можливо одразу 

виконати початкові налаштування панелі керування. 

Наприклад, у разі необхідності ви можете одразу змінити 

пароль та мову інтерфейсу:  

https://gigacloud.ua/uploads/0/cloud-s-cloud-2-0.pdf
https://gigacloud.ua/uploads/0/cloud-s-cloud-2-0.pdf
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Стартова сторінка проекту (Horizon) 
Стартовою сторінкою кожного з ваших проектів є розділ меню «Project –> Compute –> 

Overview», для огляду доступних і вже використаних ресурсів вашої квоти. Кількість інстансів 

(із vCPU) практично обмежується лише обсягом вільної оперативної пам’яті (RAM) у проекті: 

Увага! Ви можете організувати мережеву зв’язність ВМ, що належать до різних проектів за 

допомогою технології «Shared Network» – надання доступу до локальної мережі проекту (для 

підключення ВМ з інших проектів). 

Для переходу до вікна роботи з іншим вашим проектом у хмарі S-Cloud 2.0, оберіть відповідний 

номер проекту з переліку:  
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Створення та налаштування віртуальних мереж, надання доступу з інших проектів 

Користуйтесь вкладкою «Network Topology» для відображення поточного стану мереж вашого 

проекту (в режимах огляду «Topology» або «Graph», див. мал. нижче): 

Позначивши курсором маніпулятора «миша» необхідний компонент, ви отримаєте у 

спливаючому вікні детальну інформацію або перейдете до режиму налаштувань, 

«натиснувши» позначку з назвою відповідного ресурсу.  
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Для створення/налаштування мереж за допомогою меню панелі керування, перейдіть до 

меню вкладки «Project –> Network –> Networks». 

Для внесення змін в налаштування мережі проекту оберіть поле «Edit Network».  

Для видалення мережі оберіть поле «Delete Network». 

Для налаштування доступу з ваших інших проектів до локальної мережі даного проекту оберіть 

поле «Shared Network». Позначте у полях вікна «Shared Network» назви проектів, для яких ви 

бажаєте надати/скасувати доступ: 

Увага! Поля редагування «Edit Network», «Create Subnet», «Shared Network» та 

«Delete Network» активовані провайдером лише для приватних мереж проекту. 
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Надання ресурсам проекту доступу до локальної мережі іншого проекту дозволяє створити 

мережеву зв’язність ВМ цих проектів (наприклад – певних ВМ із проектів Windows та Linux). 

Будь-яка ВМ може мати одночасно декілька інтерфейсів, що підключено до різних локальних 

мереж (із поточного проекту / приватних мереж інших проектів із наданим доступом): 

Для створення нової мережі VXLAN, натисніть кнопку «Create Network», заповніть поля назви 

мережі та оберіть з переліку зони доступності «Availability Zone Hints». 

Увага! На даний час, доступні 2 значення «Availability Zone»: lviv (Львів) і kyiv (Київ). 

Перелік зон доступності пов’язано з географічним місцезнаходженням фізичного 

обладнання відповідних Дата-центрів провайдера GigaCloud. Оптимальний вибір параметру 

«Availability Zone» може покращити параметри резервування/катастрофостійкості вашої 

інфраструктури, зменшити значення часу відповіді на запит ping, підвищити надійність та 

стійкість до відмови клієнтських сервісів. 

Для зручності, користуйтесь спливаючими контекстними підказками, що активуються при 

наведенні курсора на позначку ?.  
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Якщо необхідно, одразу створіть підмережу «Subnet» нової мережі (також, це буде можливо 

зробити у будь-який час пізніше). Заповніть обов’язкові поля (позначені символом ✱) та 

опціональні (необов’язкові) поля форми або оберіть необхідні значення з переліку: 

При налаштуванні підмережі (або створенні нової), встановіть додаткові параметри: 

Базові операції зі створення та адміністрування локальних мереж у хмарі S-Cloud 2.0 аналогічні 

тим, що вже знайомі для користувача (з попереднього досвіду роботи з фізичними 

комп’ютерними мережами). 

Це значно полегшує вашу роботу з хмарними проектами у S-Cloud 2.0.  
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Маршрутизація в мережах проекту 

Меню вкладки «Project –> Network –> Routers» дозволяє керувати вже створеним 

маршрутизатором (роутером), змінити його назву, видалити або створити новий:  

Використовуйте екранні кнопки «Set Gateway»/«Clear Gateway», щоб визначити/видалити 

мережу у якості стандартного маршруту для роутера. Для його роботи в якості шлюзу з 

мережею типу «External» буде автоматично ввімкнений режим NAT (трансляції IP-адрес). 

«Натиснувши» на напис із назвою обраного роутера потрібного проекту, ви отримаєте доступ 

до вікна редагування із переліком підключених мережевих інтерфейсів, можливістю їх 

видалення та додавання нових:  
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У меню вкладки «Project –> Network –> Routers» натисніть кнопку «Create Router»:  

Заповніть поле «Router Name» (назва маршрутизатора), встановіть позначку ☑ біля напису 

«Enabled Admin State»  (увімкнений/вимкнений стан), оберіть мережу «External Network» та 

зони доступності «Availability Zone Hints»: lviv (Львів), kyiv (Київ) або Any (всі зони одночасно). 

Для створення правил фільтрації мережевих пакетів перейдіть до меню вкладки «Project –> 

Network –> Security Groups». Для кожного проекту створено стандартну групу «default». 

Увага! Правила фільтрації будь-якої групи безпеки тільки дозволяють трафік (решта 

заборонена). Перейдіть до поля «Manage Rules», видаліть зайві правила:  
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Для створення нового правила групи безпеки натисніть екранну кнопку «Add Rule»:  

Заповніть обов’язкові поля форми (позначені символом ✱) або оберіть необхідні значення з 

переліку: 

▪ Direction – напрямок трафіку відносно інтерфейсу віртуальної машини (вихідний Egress, 

вхідний Ingress); 

▪ Rule – протокол мережевих пакетів (TCP/UDP/ICMP/Other); 

▪ Description – коментар (для розуміння призначення нового правила та ін.); 

▪ Open Port та Port – дозволені номери портів або їх діапазон для фільтрації трафіку за 

протоколами TCP / UDP; 

▪ Remote, CIDR (у безкласовому форматі CIDR) – джерело трафіку, для надання дозвілу. 

Натисніть екранну кнопку «Add» для завершення створення правила. 

Політики «Security Groups» можна застосовувати одночасно до всіх портів, приєднаних до ВМ 

або тільки для окремого віртуального порту, видимого у мережі/підмережі та приєднаного до 

ВМ / маршрутизатора / dhcp-сервера. Перейдіть до меню «Project  –> Network –> Networks», 

оберіть необхідну мережу для перегляду переліку наявних у ній портів: 
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У вікні огляду параметрів мережі відкрийте вкладку «Ports». 

Поле «Attached Device» відображає тип пристрою, підключеного до порту: 

▪ ВМ; 

▪ dhcp; 

▪ router_interface. 

Оберіть потрібний порт, відповідно до відомої вам IP-адреси ВМ у локальній мережі. 

Заповніть поля форми, застосуйте до порту правила групи безпеки, видаливши групу default 

(вкладка «Security Groups») та збережіть налаштування (натисніть екранну кнопку «Update»).  
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Використання Floating IP (на прикладі налаштування доступу до ВМ по SSH) 

Надання провайдером Floating IP (виділених публічних або так званих «білих» IP-адрес) в 

оренду, дозволяє вам забезпечувати доступ з Інтернету до ресурсів інфрастуктури. 

Завдяки технології NAT, Floating IP-адреси пов’язують з обраними приватними («сірими») 

адресами ВМ у локальній мережі проекту. У випадку непрацездатності або модернізації ВМ ви 

можете власноруч перенести трансляцію такої закріпленої за вами публічної IP-адреси на іншу, 

резервну ВМ і таким чином зберегти доступність через Інтернет ваших хмарних 

ресурсів/сервісів для їх зовнішніх споживачів. 

Увага! Для порівняння: 

віртуальний маршрутизатор (роутер) вашого проекту при створенні також отримує 

публічну IP-адресу з пулу провайдера, але вона обирається системою випадково та 

використовується для «виходу» ВМ з локальної мережі до Інтернету. У випадку модернізації 

(краху/видалення віртуального роутера та створення іншого) публічна IP-адреса роутера 

проекту може випадковим чином змінитися, що припинить доступ ваших зовнішніх споживачів 

до інтерфейсів ВМ та розгорнутих там сервісів. 

І навпаки – використання постійно закріпленої за вами публічної Floating IP-адреси для доступу 

до інфраструктури ззовні – знаходиться цілковито під вашим контролем. 

Для керування розподіленням замовлених вами Floating IP-адрес перейдіть до меню вкладки 

«Project –> Network –> Floating IPs». Для відокремлення раніше розподілених Floating IP-адрес 

від ВМ (наприклад – для призначення іншій ВМ), натисніть екранну кнопку «Disassociate». 

Для остаточного вивільнення адреси з проекту – натисніть «Release Floating IP». 

Адресу буде повернуто до пулу провайдера, наступним разом адреса може бути вже іншою:  
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Для розподілення наявних Floating IP-адрес із квоти проекту, натисніть екранну кнопку 

«Allocate IP To Project», заповніть поля форми (опціонально) та натисніть «Allocate IP»: 

Отриману з пулу провайдера чергову Floating IP-адресу можна одразу призначити на інтерфейс 

ВМ, обраної з переліку проекту – за допомогою екранної кнопки «Associate»: 

Внаслідок, відома вам публічна «біла» Floating IP-адреса буде транслюватися безпосередньо 

на інтерфейс обраної вами ВМ (у приватній локальній мережі), що забезпечить доступ до неї 

користувачів із Інтернету. 

Увага! Іншим, значно безпечнішим рішенням (для типових завдань доступу через 

Інтернет до ВМ) є трансляція до ВМ (інстанса) тільки обраного порту протоколу, що 

використовується для з’єднання.  
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Увага! З метою посилення захисту від зловмисників – рекомендується призначити 

нестандартне значення для вхідного (зовнішнього) порту (на відміну від 

загальновідомих «внутрішніх» значень портів 22 для SSH, 3389 для RDP та ін.). 

Обравши значення у полях форми, натисніть екранну кнопку «Create». 

На завершення налаштувань доступу до ВМ, створіть нову групу безпеки (наприклад, з назвою 

SSH для налаштування поширеного типу з’єднання), додайте коментар (опціонально):  

Створена група безпеки SSH буде використовуватися у наведеному прикладі налаштувань 

доступу до ВМ через Інтернет – на заміну початковій групі default, у якій трафік взагалі не 

обмежується: 
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Створіть нове правило для групи SSH. 

Заповніть обов’язкові поля форми (позначені символом ✱) або оберіть необхідні значення з 

переліку, додайте опис (опціонально): 

«Натисніть» екранну кнопку «Add». 

Перейдіть до вкладки «Project –> Compute –> Instances» та відредагуйте параметри інстанса 

(ВМ), обраного вами для доступу через SSH. 

Додайте створену групу SSH, «натиснувши» поле з позначкою «+»: 

Видаліть групу default, «натиснувши» поле з позначкою «–». 

Для збереження налаштувань та виходу з вікна редагування «натисніть» кнопку «Save».  
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Вибір/створення шаблонного образу ВM 

ВМ у хмарі S-Cloud 2.0 створюються з використанням готових шаблонів образів. Для 

вибору/підготовки образу перейдіть до вкладки «Project –> Compute –> Images». 

Оберіть необхідний образ (у наведеному прикладі це ОС Windows Server 2019 Standart En), 

встановіть позначку ☑на початку рядка та «натисніть» екранну кнопку «Launch». 

Заповніть обов’язкові поля вікон форми (позначені символом ✱) або оберіть необхідні 

значення з переліку (див. детальний опис послідовності запуску інстанса у наступному розділі). 

Для використання власного образа (наприклад – запозиченого внаслідок міграції з іншого 

середовища), натисніть екранну кнопку «Create Image» і заповніть обов’язкові поля форми 

(позначені символом ✱) або оберіть необхідні значення з переліку, додайте опис:  
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Призначення полів першого вікна форми «Create Image» (див. зображення вище): 

▪ Image Name – найменування образа; 

▪ Image Description – коментар (для зручності подальшого використання); 

▪ File – місце знаходження файлу образа; 

▪ Format – формат образа, що завантажується (ISO, QCOW2, Raw); 

▪ Architecture – тип процесора, який підтримує образ (наприклад, x86_64); 

▪ Minimum Disk – розмір образа (параметр буде переданий як початковий розмір 

системного диска ВМ); 

▪ Minimum RAM – мінімальний рекомендований розмір оперативної пам’яті для ВМ; 

▪ Image Sharing – доступність образа для інших проектів (за допомогою опції можна 

поширити його на інші проекти). 

Поле «Image Sharing» дозволяє обрати одну з доступних опцій: 

- Private (образ доступний лише в межах проекту, в якому він був створений); 

- Shared (користувач надав доступ до образа іншим власним проектам); 

- Community (образ доступний для інших користувачів хмари). 

▪ Protected – заборона видаляти образ. 

Натисніть екранну кнопку «Create Image» для завершення створення власного образу або 

кнопку «Next» для переходу до наступного вікна форми (опціонально): 

Призначення полів другого вікна форми (див. зображення вище): 

Metadata – тип змінних, які будуть використовуватися при виборі драйверів для ВМ 

(наприклад – мережева карта, контролер диска та інші). 

Заповніть поля форми та «натисніть» екранну кнопку «Create Image». 
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Створення ВМ (запуск інстанса) 

Після створення/налаштування мережі та підготовки/вибору образів ВМ пересвідчіться, що 

маєте достатньо вільної пам’яті (RAM та дискової) у межах проекту: 

Перейдіть до вкладки «Project –> Compute –> Instances», натисніть кнопку «Launch Instance»: 

Для створення ВМ заповніть обов’язкові (позначені символом ✱) та опціональні поля форми 

або оберіть необхідні значення з переліку:  
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Вкажіть значення параметрів ВМ у полях вікна «Details» вкладки (див. зображення вище): 

▪ Instance Name – назва ВМ; 

▪ Description – коментар (для зручності подальшого використання); 

▪ Availability Zone – зона доступності lviv (Львів) або kyiv (Київ) (обирається, якщо ваша 

інфраструктура знаходиться в декількох дата-центрах, із міркувань зменшення значення 

часу відповіді ping і географічного розподілення ресурсів для підвищення 

катастрофостійкості); 

▪ Count – кількість одночасно створених копій ВМ (корисна функція для розгортання 

групи з однотипних ВМ). 

Натисніть екранну кнопку «Next» для переходу до вкладки «Source». 

Увага! Ви можете користатись контекстною довідкою зі спливаючими підказками, 

натиснувши символ «?». 

Оберіть значення параметрів ВМ у полях вікна владки «Source» (див. зображення вище): 

▪ Select Boot Source – «Image», для створення ВМ із готового образа; 

▪ Create New Volume – «Yes», для режиму «Full Disk» 

(якщо обрати «No», буде виконано режим швидкого розгортання «Fast provisioning», 

внаслідок чого операції зі знімками (snapshot) такої ВМ будуть набагато повільнішим); 

▪ Delete Volume on Instance Delete – «No»; 

▪ Volume Size – розмір системного диска інстансу (дорівнює або більше розміру образа, 

спроба встановити менше значення призводить до помилки створення ВМ). 

Увага! Значення «Yes» у полі «Delete Volume on Instance Delete» 

рекомендується лише у випадку, якщо ви не плануєте надалі розширювати 

системний диск даної ВМ. 

Оберіть необхідний шаблон образу з переліку, «натисніть» екранну кнопку «Next» для 

переходу до вікна вкладки «Flavor».  
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У полях вікна вкладки «Flavor» оберіть значення ресурсів, які будуть доступні для нової ВМ 

(вибір обмежено наявністю вільних ресурсів у вашому проекті):  

«Натисніть» екранну кнопку «Next» для переходу до вікна вкладки «Networks». 

Оберіть, щонайменше – одну з доступних у проекті локальних мереж для приєднання 

інтерфейсу ВМ: 

Для ВМ буде призначена приватна («сіра») IP-адреса, розподілена з переліку вільних у 

локальній мережі випадковим чином (якщо мережа містить декілька підмереж, то адресу 

може бути обрано з будь-якої підмережі). Для подальшого налаштування параметрів ВМ, 

«натисніть»  екранну кнопку «Next» для переходу до вікна вкладки «Networks Ports». 

Увага! Решту необов’язкових (опціональних) параметрів ви можете налаштувати 

пізніше, після запуску інстанса. У цьому випадку, «натисніть» екранну кнопку «Launch 

Instance» для завершення створення інстанса.  
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Вкладка «Security Groups» дозволяє налаштувати вбудований фаєрвол, що працює на рівні 

гіпервізора (незалежно від операційної системи ВМ). 

Оберіть з підготовлених раніше в проекті політик RDP, SSH та ін. необхідні (особливо, для 

серверів Windows, де налаштування політик мережевого фільтра досить складне та деякі 

порти початково відкриті). У цьому випадку, одночасно з підключенням групи RDP або SSH – 

відключіть початкову групу default:  

Налаштування вкладки «Key Pair» – використовується переважно з Linux системами (з метою 

передачі ВМ публічного ключа доступу за протоколом SSH). 

Оберіть зі списку створений публічний ключ, або завантажте ключ кнопкою «Create Key Pair». 
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Налаштування вкладки «Configuration» визначає конфігураційний файл (текстовий файл), 

який буде переданий ВМ при створенні та режим розмітки диску (partitioning). При першому 

запуску, даний скрипт буде використано для автоматичних налаштувань OС. 

Для завершення створення інстанса «натисніть» екранну кнопку «Launch Instance».  

Увага! Дочекайтесь відображення робочого стану інстанса у полі «Power State»: 
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Управління ВМ 

Після створення, ВМ переходить до робочого стану автоматично (час створення залежить від 

опцій швидкого запуску та розміру диску і може зайняти від 2 секунд до декількох хвилин). Для 

керування ВМ використовуйте розділ меню «Actions». 

Увага! Перелік критичних дій з ВМ містить позначки червоним кольором: 

вони повинні виконуватися з повним розумінням наслідків: 

Create Snapshot – працює тільки для ВМ, які були створені в режимі «швидкого розгортання» 

(«Fast provisioning», тобто копія системного диска буде створена лише як образ Glance). Для 

ВМ з повноцінним диском створюйте снепшоти у вкладці Volumes. 

Associate Floating IP – для приєднання до ВМ із «сірою» IP-адресою «білої» IP-адреси за 

рахунок NAT. 

Attach Interface – підключити мережевий порт. Дана функція допомагає приєднати до ВМ 

необхідну мережу. 

Detach Interface – для від’єднання мережевого інтерфейсу. 

Увага! У разі видаленні активного інтерфейсу, встановлена OС може працювати 

некоректно (це особливо характерно для Linux). 

Edit Instance – зміна назви та коментарю для інстанса. 

Attach Volume/Detach Volume – для приєднання та від’єднання додаткового диску. 

Увага! Системний диск неможливо від’єднати від інстанса, без видалення інстанса. 

Якщо обраний додатковий диск використовується ОС, від’єднання також не 

відбудеться (оскільки це може пошкодити дані). 

снепшотами#_Робота_зі_
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Edit Security Groups – для управління політиками мережевого доступу. 

Увага! Зміна політики в даній формі вплине не на всі порти даного інстанса. Для зміни 

мережевих політик конкретного порту потрібно перейти в налаштування портів. 

Edit Port Security Groups – для управління політиками мережевого доступу для конкретного 

порту. 

Console – Доступ до монітора ВМ (працює як NoVNC-client). 

View Log – логи ВМ. Передаються з OС ВМ, через guest agent. 

Rescue Instance / Unrescue Instance – режим відновлення інстанса, при активації даної функції 

ВМ буде перезавантажено, з образом-реаніматором або іншим образом. 

Pause  Instance / Unpause Instance  – призупинити процесор даної ВМ. 

Suspend Instance – перехід до режиму сну. 

Shelve Instance – архівація інстанса. Диск інстанса буде вивантажено до служби образів Glance 

(зі збереженням налаштувань зарезервованих за ним IP, приєднаних дисків та ін.). 

Resize Instance – зміна розміру (Flavor) ВМ, в результаті він буде перезавантажений з новими 

характеристиками (операційна пам'ять та кількість ядер процесора). 

Soft Reboot Instance – перезавантаження, через guest agent до OС ВМ буде відправлена 

команда на перезавантаження. 

Hard Reboot Instance – примусове перезавантаження ВМ, при цьому до OС не відправляється 

попередження. 

Shut Off Instance – вимкнення ВМ, при цьому OС ВМ буде відправлено попередження про 

вимкнення (якщо протягом 5 хвилин відповідь від OС не надійде, то дана ВМ буде вимкнена 

примусово). 

Rebuild Instance – працює тільки для ВМ, що було створено в режимі «швидкого розгортання». 

В результаті, вся інформація на системному диску даної ВМ будуть видалена і перезаписана 

відповідно до нового образу, обраного вами. 

Delete – видалення ВМ. 
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Робота з дисками 

Для створення дисків та роботи з ними, перейдіть до вкладки «Project –> Compute –> 

Volumes». 

Для редагування параметрів обраного диску, створення знімку (снепшоту) диску або власного 

образу для подальшого запуску інстансів, користуйтесь екранним меню розділу «Actions»: 

Екранне меню розділу «Actions»: 

▪ Manage Attachments – підключення/відключення додаткового диску до ВМ (Інстансів); 

▪ Create Snapshot – створення snapshot (миттєвого знімку стану диска); 

▪ Change Volume Type – зміна типу диска (наприклад – hdd, ssd, ceph, iscsi); 

▪ Upload to Image – збереження вмісту диска як власного шаблону образа; 

▪ Update Metadata – управління метаданими диска. 

Для створення нового диску «натисніть» кнопку «Create Volume». У вікні екранної форми 

заповніть поля форми та оберіть необхідні значення з переліку:  

https://gigacloudua-my.sharepoint.com/personal/stanislav_komukhaiev_gigacloud_ua/Documents/S-Cloud%202_0/снепшотами#_Робота_зі_
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Встановіть значення наступних  параметрів диска: 

▪ Volume Name – ім’я диска; 

▪ Description – коментар (опис для зручності подальшого використання, опціонально); 

▪ Volume Source – режим створення диска (порожній Empty або з образом Image); 

▪ Type – тип диску за швидкодією (SSD/HDD); 

▪ Size – розмір диску (пересвідчіться, що маєте у наявності достатньо вільного місця); 

▪ Availability Zone – зона доступності lviv (Львів) або kyiv (Київ). 

Якщо необхідно, створіть диск на базі образу ОС – для подальшого розгортання інстанса: 

Оберіть розмір диску та бажану зону доступності, «натисніть» кнопку «Create Volume». 

Екранне меню розділу «Actions» диску такого типу (що було створено на базі образу Image), 

передбачає значно ширший перелік операцій  (порівняно з типом диска Empty):  
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У меню розділу «Actions» вибір позначки «Launch as Instance» викликає процедуру створення 

ВМ, подібно до наведеного в попередньому розділі:  

У якості джерела файлу завантаження, потрібно обрати «Volume» з певною ОС. 

Розширення системного та додаткових дисків інстанса 

Для розширення системного диску ВМ («Extend Volume»), потрібно зупинити та видалити 

інстанс (оскільки від’єднати від інстанса можливо тільки додатковий диск, що не містить ОС та 

службових файлів): 

Увага! Пересвідчіться, що інстанс було створено у режимі «без видалення диску разом 

із інстансом» (це можливо перевірити засобами CLI). Збережіть всі важливі дані в 

окремому сховищі (архіві) перед тим, як «натиснути» на кнопку «Delete Instance». 

Для розширення додаткового диску ВМ, достатньо зупинити інстанс (без видалення). 
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Для продовження, поверніться до вкладки «Project –> Compute –> Volumes» та оберіть диск, 

запланований для розширення. У меню розділу «Actions» вибір («натискання») позначки 

«Extend Volume» викликає процедуру розширення диску: 

Якщо інстанс було попередньо видалено з метою розширення системного диска, створіть 

інстанс заново, користуючись розширеним системним диском як джерелом файлу 

завантаження. 

Оберіть («натисніть») у меню розділу «Actions» позначку «Launch as Instance» для створення 

ВМ, подібно до наведеного в попередньому розділі: 

У якості джерела файлу завантаження «Source» потрібно обрати «Volume» (даний розширений 

системний диск із ОС). Параметри «Flavor» можуть відрізнятися від попередніх, якщо у вас 

існує потреба у модернізації інстанса, одночасно з розширенням диску. 

Оберіть необхідну вам зону доступності Availability Zone – lviv (Львів) або kyiv (Київ). 

Увага! Після створення та запуску інстанса завершіть розширення диску внутрішніми 

засобами операційної системи ВМ (процедура залежить від типу ОС та наведена в 

інших джерелах). Якщо необхідно, виконайте заново налаштування підключення інстанса до 

локальної мережі (включно із призначенням Floating IP на інтерфейс), оскільки попередня 

приватна IP-адреса ВМ могла змінитися після видалення.  
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Робота зі «снепшотами» дисків (Volume Snapshots) 

Перейдіть до вкладки «Project –> Compute –> Volumes» потрібного проекту. 

Оберіть необхідний диск для виконання миттєвого знімку його стану (snapshot): 

«Натисніть» екранну позначку «Create Snapshot». 

Заповніть поля назви та опису для створення знімка диску, «натисніть» екранну кнопку «Create 

Volume Snapshot (Force)»: 

Перейдіть до вкладки «Volumes –> Snapshots», де відображається перелік доступних знімків 

дисків даного проекту. 
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Ви можете відновити/розширити системний диск інстанса, натиснувши екранну позначку 

«Create Volume»: 

Інша можливість – оберіть екранну позначку «Launch as Instance» для створення системного 

диску та розгортання інстансу на базі цього знімку.  

Аналогічно випадкам з іншими джерелами файлу завантаження (Image, Instance Snapshot, 

Volume), заповніть на кожній вкладці обов’язкові/опціональні поля форми або оберіть 

необхідні значення з переліку:  

Для завершення створення інстансу зі знімка диску – «натисніть» екранну кнопку «Launch 

Instance».  
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Резервне копіювання (бекап) 

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 (BaaS). 

Це – процедура автоматизованого створення резервних копій ВМ з усім набором даних, 

налаштувань та застосунків, що були на них встановлені. Користуючись BaaS, ви отримуєте 

можливість відновлення, на випадок необхідності «повернутися» до збереженого стабільного 

стану вашої інфраструктури. 

Для цього, вам необхідно спочатку замовити або модернізувати до необхідних обсягів існуючу 

квоту в окремому дисковому сховищі для збереження резервних копій, користуючись 

обліковим записом у Клієнтському порталі GigaCloud:  

Увага! Користування функціоналом резервного копіювання та відновлення дисків ВМ 

(бекап) у хмарі S-Cloud 2.0 висвітлено в окремому документі – "Посібнику користувача 

BaaS".  

https://my.gigacloud.ua/index.php?/clientarea
https://gigacloud.ua/uploads/0/baas-s-cloud-2-0.pdf
https://gigacloud.ua/uploads/0/baas-s-cloud-2-0.pdf
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Управління за допомогою CLI (інтерфейса командного рядку) 
Інтерфейс командного рядку CLI надає технічному спеціалісту набагато більше можливостей 

керування хмарною інфраструктурою, у порівнянні з графічною веб-панеллю Dashboard. 

Пакет python-openstack client доступний для всіх дистрибутивів Linuх (його також можна 

інсталювати в Windows). Ви можете інсталювати пакет із репозиторіїв або завантажити 

вихідний код із https://github.com/openstack/python-openstackclient 

Шлях до офіційної документації: 

https://docs.openstack.org/python-openstackclient/latest/ 

Авторизація 

Для авторизації використовуються змінні середовища. 

Для їх імпорту потрібно створити текстовий файл, наприклад з ім’ям keystonerc 

export OS_PROJECT_DOMAIN_NAME=default 

export OS_USER_DOMAIN_NAME=default 

export OS_PROJECT_NAME=admin 

export OS_USERNAME=admin 

export OS_PASSWORD=******************************* 

export OS_AUTH_URL=http://haproxy:5000/v3 

export OS_IDENTITY_API_VERSION=3 

export OS_IMAGE_API_VERSION=2 

 

OS_PROJECT_NAME – ім’я проекта 

OS_USERNAME– користувач  

OS_PASSWORD – пароль 

OS_AUTH_URL – шлях до сервера авторизації (keystone) 

OS_IDENTITY_API_VERSION, OS_IMAGE_API_VERSION– версія API служби ідентифікації та образів 

Перелік змінних можна знайти в офіційній документації OpenStack. 

Перед початком роботи потрібно експортувати даний файл в середовище: 

# source ./keystonerc 

Створення ВM 

Перегляньте перелік доступних типів інстансів (flavor) за допомогою команди: 

#  openstack flavor list 

Далі потрібно знайти список доступних шаблонів ВМ (Images) 

# openstack image list 

Список доступних мереж 

# openstack network list 

Список доступних ключів 

# openstack key pair list 

Створіть пару ключів для доcтупа 

# openstack keypair create test_key 

Або, якщо у вас є згенеровані ключі: 

#openstack keypair create test_key --public-key./pub.key --private-key ./priv.key 

У виводі буде показаний приватний ключ, який потрібно зберегти 

https://github.com/openstack/python-openstackclient
https://docs.openstack.org/python-openstackclient/latest/
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Завантажте образ у хмару: 

#openstack image create TestImage --disk-format qcow2 --min-disk 20 --min-ram 4096 

--file ./cent.qcow2 --protected --property hw_qemu_guest_agent='yes' 

--property hw_scsi_model='virtio-scsi' --property hw_vif_model='virtio'  

Створіть L2 і додайте мережу з діапазоном IP: 

# openstack network create Net1 

# openstack subnet create Sub1 --network Net1 --subnet-range 10.1.1.0/24 --gateway 10.1.1.1 

--dns-nameserver 1.1.1.1 --allocation-pool start=10.1.1.20,end=10.1.1.100 

Тепер можна створити ВМ: 

#openstack server create Server1 --image TestImage --flavor res_p1_1024m_20G --network Net1 

--key-name test_key 

Робота з додатковими портами 

Приклад створення мереж і підмереж вже наводився в попередньому розділі. 

Але, якщо у вас є вже працююча віртуальна машина і ви хочете під’єднати до неї мережу, це 

можна зробити двома способами. 

1. Пряме під’єднання мережі: 

# openstack server add network ${ServerName} ${NetworkName} 

В цьому випадку, до мережі буде приєднаний порт з IP (який буде обрано випадково з 

доступного пула підмереж цієї мережі). Недоліком подібного способу є неможливість задати 

IP-адресу, MAC та інші параметри порта. 

2. Під’єднання порту до ВМ 

Спочатку потрібно створити порт (якщо він ще не створений): 

#openstack por tcreate ${PortName} --network ${NetworkName} --mac-address ${MacAddress} 

--fixed-ipsubnet=${SubnetName},ip-address=${IP} 

У результаті, створюємо порт ${PortName}, прив’язуючи його до мережі ${NetworkName} і 

задаєм порту MAC- та IP-адресу (IP потрібно вказувати разом з мережевим пулом 

${SubnetName}, до якого він належить). 

Потім, даний порт можна приєднати до ВМ: 

#openstack server add port ${ServerName} ${NetworkName} 

Робота з плаваючими IP-адресами 

Процедура призначення Floating IP-адреси на інтерфейс ВМ може бути виконана як у 

Dashboard, так і засобами CLI. 

Для цього потрібно: 

▪ приєднати «сіру» мережу ВМ до маршрутизатора, для якого дозволені Floating IP (до 

маршрутизатора має бути приєднана мережа з «білими» IP-адресами); 

▪ зарезервувати за собою Floating IP-адресу 

#openstack floating ip create ${ExtNetwork} 

де ${ExtNetwork} - це мережа з «білими» IP. 

В результаті, буде наведено адресу, яка за вами зарезервована; 

▪ отримати перелік і стан зарезервованих IP: 
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#openstack floating ip list 

▪ приєднати IP-адресу до ВМ: 

Openstack server add floating ip ${ServerName} 

Якщо Floating IP більше не потрібен, його можна видалити: 

#openstack server remove floating ip ${ServerName} 

#openstack floating ip delete ${ExtNetwork} 

Робота з дисками 

Переглянути перелік дисків можна за допомогою команди: 

# openstack volume list 

Для створення диска користуйтесь командою: 

# openstack volume create ${VolumeName} --size ${Size} --type ${Type} –bootable 

Вкажіть значення наступних параметрів: 

▪ ${VolumeName} – ім’я диска, що створюється; 

▪ size – розмір диска в одиницях Гб; 

▪ type – тип диска hdd, ssd, та ін. (дивіться openstack volume typelist); 

▪ bootable – за наявності встановленого параметру, цей диск вважатиметься системним 

з можливістю розгортання на ньому ВМ. 

Для приєднання диску до ВМ користуйтесь командою: 

# openstack server addvolume ${ServerName} ${VolumeName} 

Розмір диску можна тільки збільшувати після створювання, але не зменшувати. 

Не можна збільшувати диск, який у цей час приєднано до ВМ. 

Для збільшення розміру диска, введіть команду: 

# openstack volume set ${VolumeName} --size ${NewSize} 
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Додаткові сервіси та продукти хмари S-Cloud 2.0 

Користуйтесь інструкціями користувача численних хмарних сервісів платформи S-Clous 2.0 у 

розділі https://gigacloud.ua/services/instrukcii, наприклад: 

▪ змініть NS-сервери доменного реєстратора на «Власні сервери імен S-Cloud 2.0» за 

допомогою DNSaaS для інтеграції вашого домену з хмарним проектом; 

▪ налаштуйте тунель IPSec VPN завдяки розширеному функціоналу програмних роутерів; 

▪ забезпечте балансування робочого навантаження та ін. 

Для відстежування та подальшої оптимізації робочого навантаження на ресурси у проектах, 

активуйте послугу моніторінга: 

Клієнт може: 

▪ самостійно знайти необхідну інформацію з багатьох технічних питань у розділі 

«Підтримка» сайту GigaCloud; 

▪ надіслати запит до Служби технічної підтримки; 

▪ замовити професійну допомогу GigaCloud Admin від фахівців провайдера. 

https://gigacloud.ua/services/instrukcii
https://gigacloud.ua/uploads/0/dns-in-s-cloud-2-0.pdf
https://gigacloud.ua/uploads/0/tunnel-router-e-cloud-s-cloud-2-0.pdf
https://gigacloud.ua/uploads/0/program-router-opnsense.pdf
https://gigacloud.ua/uploads/0/load-balancer-as-a-service.pdf
https://gigacloud.ua/uploads/0/monitoring.pdf
https://gigacloud.ua/services/supportdocs
mailto:support@gigacloud.ua
https://gigacloud.ua/services/gigacloud-admin

