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Терміни та визначення 

Хмара, хмарна 
інфраструктура 

Модель надання доступу на умовах оренди до розподіленого пулу 
обчислювальних ресурсів і систем зберігання даних, 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 (за моделлю Open Source), призначений для побудови 
приватних або публічних обчислювальних хмар та хмарних сховищ. 

OpenStack побудовано за модульним принципом, базові модулі комплексу 
(Compute, Block Storage, Networking, Image Service, Object Storage) 
керуються за допомогою API, панелі управління Dashboard та інтерфейсу 
командної строки. Окрім найпоширеніших базових, для побудови хмар 
використовуються також опціональні (додаткові) модулі OpenStack, що 
додаються до інфраструктури у випадках потреби. 

Для клієнта хмара OpenStack виглядає набором абстрактних об’єктів, 
якими можна маніпулювати завдяки інтерфейсу управління. 

Octavia Рішення з балансування навантаження з відкритим кодом, розроблене як 
модуль для роботи з архітектурою OpenStack. Керує групою VM або 
контейнерів, що розгорнуто за шаблонами образів Amphora. 

Amphora Віртуальна машина/контейнер/спеціальне обладнання, що приймає 
запити від клієнтів на боці front-end та розподіляє їх до back-end систем. 
Amphora взаємодіє з мережею Load Balancer через інтерфейс драйвера на 
своєму контролері. 

Load Balancer 
(LB) Network 

Службова мережа керування  сервіса LBaaS (не пов’язана з окремим 
клієнтом), через яку взаємодіють Controller та Amphora з Nova/Neutron. 
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Controller Демон (процес) із доступом до компонентів LB Network та OpenStack, який 
координує та керує загальною діяльністю системи балансування 
навантаження Octavia. Контролери використовують абстрагований 
інтерфейс драйвера (найчастіше, базовий клас) для полегшення з'єднання 
з іншими компонентами в середовищі OpenStack. 

HAProxy Програмне забезпечення для балансування навантаження, що 
використовується в еталонній реалізації для Octavia. HAProxy працюють на 
Amphora і виконують завдання надання цієї послуги балансування. 

Apolocation Стан, коли дві або більше Amphora не розміщені поряд на одному 
фізичному обладнанні (що буває важливою умовою топології HA – High 
Availability). 

Принцип роботи сервісу LBaaS (модуль Octavia) 
Загальну архітектуру мережевого сервісу балансування навантаження у хмарній інфраструктурі 

Клієнта відображено на схемі: 

Наведена інфраструктура може горизонтально масштабуватися модулем Octavia в межах 

клієнтського проекту, під час збільшення навантаження вхідного трафіку – шляхом створення, 

конфігурації та видалення компонентів. Octavia взаємодіє з базовими модулями OpenStack – 

Compute (Nova), Networking (Neutron), Image Service (Glance) та ін. за рахунок драйвера (див. 

стор. 3), який спрощує масштабування та внесення змін в архітектуру комплексу. 

Відповідно, допускається заміна Neutron на інше SDN рішення, при якому працездатність 

інфраструктури буде збережено.  

http://www.haproxy.org/
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Клієнт може керувати своєю інфраструктурою LBaaS: 

▪ засобами API (для розробників); 

▪ через інтерфейс командної строки CLI; 

▪ завдяки графічним Dashboard модуля Horizon. 

Приклад створення LBaaS у хмарі S-Cloud 2.0 

LBaaS у середовищі хмари OpenStack S-Cloud 2.0 було створено, як сервіс балансування 

мережевого трафіка на рівні L4 – L7. Загальну побудову наведено на схемі: 

Health Monitor – це об'єкт, який визначає метод перевірки стану для кожного члена пулу. Є 

об'єктом pure-db з описом методу, використаним ПЗ балансування навантаження для 

моніторингу працездатності внутрішніх членів пулу. 

Listener – це механізм listening endpoint з Load Balancer. Порти TCP/UDP, а також інформація 

про протокол та інші специфічні для протоколу деталі є атрибутами Listener. 

Pool – це сукупність grouping members, яким Listener пересилає запити клієнта. Пул пов'язаний 

лише з одним слухачем, але слухач може посилатися на декілька пулів і переключатися між 

ними на рівні L7). 

За допомогою Octavia можна створити Load Balancer різних типів: http, tcp, https, udp. 
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Для початку створення сервісу Load Balancer в панелі керування Horizon оберіть меню вашого 

Проекту «Project –> Network –> Load Balancers»: 

Натисніть екранну кнопку «Create Load Balancer»: 

Встановіть послідовно необхідні параметри у полях відкритої форми. Для зручності роботи з 

Dashboard, використовуйте спливаючі контекстні підказки, що активуються при наведенні 

курсора на позначку ? : 

Увага! Майте на увазі, що новим доступним значенням Availability Zone є також «lviv» 

(Львів). 

Всі поля форми, позначені символом ✱ – є обов’язковими для заповнення.  
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Меню «Load Balancer Details» визначає основні налаштування сервісу. 

Встановіть параметр «Name» (ім’я сервісу): 

▪ «Subnet» – ім’я локальної мережі, в якій буде працювати даний сервіс балансування 

(та знаходяться VM, до яких має звертатися Load Balancer); 

▪ «IP address» – встановити IP Load Balancer власноруч (не обов’язково); 

▪ «Description» – коментар. 

Далі, оберіть налаштування в меню «Listener Details» (listening endpoint of a load balanced 

service). Виберіть з переліку протокол та інші параметри протоколу, які є атрибутами listener: 

▪ «Name» – ім’я  listener; 

▪ «Protocol» – протокол (обрати з доступних TCP, HTTP, HTTPS, TERMINATED_HTTPS, 

UDP); 

▪ «Port» – Зовнішній порт Load Balancer. 

Інші параметри можна залишити без змін. Натисніть екранну кнопку «Next».  
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Оберіть налаштування в меню «Pool Details»: 

Встановіть параметри для pool, а також членів пулу (pool - це об’єкт, що представляє групу 

членів, яким слухач пересилає запити клієнта). 

Натисніть екранну кнопку «Next». 

Наступне меню вкладки «Pool Members» визначає перелік серверів, для яких потрібне 

балансування навантаження та відповідні порти, до яких звертатися. Сервера мають 

знаходитися в тій же мережі, що було вказано при створенні сервісу балансування: 
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У меню вкладки «Monitor Details» оберіть налаштування для Health monitor, що визначає 

метод перевірки стану працездатності для кожного члена pool, які приймають участь у 

балансуванні: 

На завершення створення сервісу натисніть екранну кнопку «Create Load Balancer».  

Увага! Після цього потрібно зачекати приблизно хвилину для розгортання сервісу і 

початку його функціонування у вашому Проекті: 

Увага! Для того щоб даний сервіс балансування став 

доступний ззовні, до нього потрібно прив’язати Floating IP 

(«Assosiate Floating IP»): 
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Приклад створення Listener для протоколу TERMINATED_HTTPS 
Для створення HTTPS-з’єднання, вам потрібно мати у наявності наступні компоненти: 

▪ основний SSL/TLS сертифікат (наприклад, server.crt) — цифровий підпис сайту, що 

підтверджує належність ресурсу саме вам, а не зловмисникам; 

▪ ланцюжок сертифікатів CA Bundle (наприклад, ca-chain.crt) для інформування 

клієнтського додатку на його запит про місце видачі та підтвердження сертифікату; 

▪ закритий ключ (наприклад, server.key) — унікальний набір літер і цифр, яким 

криптографічний алгоритм шифруватиме всі дані під час обміну ресурсу з користувачем. 

PKCS12 (Public-Key Cryptography Standards) — це формат архіву для зберігання всього 

вищезгаданого (SSL/TLS-сертифікату, ланцюжка сертифікатів та закритого ключа) в єдиному 

зашифрованому файлі. 

З метою створення Listener типу HTTPS, попередньо завантажте відповідний PKCS12 Key-файл. 

Для цього, в панелі керування Horizon оберіть меню вашого Проекту «Project –> Network –> 

Secrets» із переліком наявних сертифікатів і натисніть екранну кнопку «Import PKCS12 Key»:  

У новому відкритому вікні заповніть поля екранної форми. Для створення власноруч нового 

файлу PKCS12 у кодировці base64 (наприклад, server.p12), необхідно встановити інструменти 

openssl і виконати команду, подібну до: 
openssl pkcs12 -export -inkey server.key -in server.crt -certfile ca-chain.crt -passout pass: -out server.p12 

Закодуйте вміст файлу base64 < server.p12 (користуйтесь екранними підказками): 

Завершивши ввід вмісту екранної форми, натисніть екранну кнопку «Import PKCS12 Key».  
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Альтернативою використання PKCS12 є завантаження файлу сертифікатів у PEM-форматі, де 

все вищезгадане (закритий ключ PKey, сертифікат X509Req і ланцюжок сертифікатів CA) 

потрібно розмістити окремо — у відповідних полях екранної форми. Для цього, у меню вашого 

Проекту «Project –> Network –> Secrets» із переліком наявних сертифікатів (якщо їх було раніше 

встановлено до проекту) натисніть екранну кнопку «Import PEM Cert»:  

Завершивши ввід вмісту полів, натисніть кнопку «Import PEM Certificate». 

Перейдіть до меню створення/налаштувань Load Balancer та створіть Listener із протоколом 

типу «TERMINATED_HTTPS»:   
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У розділі «SSL Certificates» буде відображено всі доступні сертифікати, оберіть з переліку 

наявних необхідний вам (для створення даного Listener):  

Завершіть створення/редагування налаштувань Load Balancer (натисніть екранну кнопку 

«Create Load Balancer» або збережіть виконані зміни налаштувань існуючого LB). 


