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1. Призначення послуги «Monitoring» 

Послуга «Monitoring» призначена для надання Клієнту можливості візуалізації та аналізу стану 

найважливіших параметрів продуктивності його віртуальних машин (ВМ) у сервісах S-Cloud та 

нод сервісу Kube-X (Kubernetes або K8s). 

Послідовності метричних даних (зібрані автоматично від ваших активних сервісів, протягом 

певного часу) відображаються за допомогою графічної панелі («дашборду») на базі Grafana. 

Зручність послуги полягає у поєднанні в єдиному веб-інтерфейсі графіків, що побудовано для 

різних сервісів: 

▪ робочого навантаження на CPU; 

▪ продуктивності дисків; 

▪ трафіку віртуальної мережі. 

Візуалізація та швидкий перегляд показників продуктивності дозволяє вам контролювати стан 

ваших серверів у орендованій хмарній інфраструктурі провайдера GigaCloud, аналізувати 

розподілення робочого навантаження від працюючих на них клієнтських сервісів. Зручна 

навігація надає можливості переключення між метриками від різних сервісів, зміни масштабу 

шкали часу та ін. 

Послуга замовляється вами в режимі самообслуговування через Клієнтський портал і 

надається провайдером GigaCloud на обмежений час (типове значення - одна доба з 

можливістю продовження за запитом). Послуга «Monitoring» працює з активними сервісами.   
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2. Вхід до Клієнтського порталу та замовлення послуги 

Для замовлення послуги виконайте вхід до Клієнтського порталу. 

У меню «Замовити» оберіть розділ «Cloud Services»: 

Оберіть послугу «Моніторинг», користуючись інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом порталу, та 

натисніть відповідну екранну кнопку для підтвердження замовлення. Після активації послуги 

ви отримаєте доступ до панелі керування на строк 24 години з моменту замовлення:  

Для подальшого користування після закінчення строку дії послуги необхідно надіслати новий 

запит на доступ через Клієнтський портал. 
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3. Користування графічною панеллю послуги 

Для початку користування послугою оберіть розділ меню «Деталі входу» та виконайте перехід 

за посиланням «URL входу», користуючись логіном і паролем:  

Користуючись інтерфейсом графічної панелі Grafana, оберіть потрібний сервіс з переліку: 

Для зручності візуалізації та порівняння графіків робочого навантаження на сервери (ноди) для 

декількох однотипних сервісів використовуйте фільтри, плейлисти та інші можливості 

налаштування екранного інтерфейсу:  
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Приклад типового зображення графіків робочого навантаження та продуктивності ВМ 

наведено нижче: 

У разі необхідності, ви можете подати запит на припинення користування послугою за 

допомогою меню Клієнтського порталу:  

 

 

 

Виникли питання – звертайтесь до нашої технічної підтримки! 

https://my.gigacloud.ua/index.php?/tickets/new/

