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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, Image Storage, Object Storage, Block Storage, Shared 

File Systems, Networking та ін.) керуються за участі модулів Orchestration та 

Identity, завдяки: 

▪ API; 
▪ графічній панелі управління Dashboard; 
▪ інтерфейсу командної строки. 

Manila Модуль управління Shared File Systems (проект Manila комплексу 
OpenStack), створений для надання орендарям хмарних послуг "Share as 
a Service" – захищеного колективного користування спільним (shared) 
розподіленим сховищем даних із файловим/блочним доступом. 

Наразі, модулем Manila підтримуються протоколи NFS (Network File 
System) для мережевого підключення/монтування віддалених 
розподілених файлових систем, CIFS (Common Internet File System) та ін. 

API Application Programming Interface – набір типових запитів до модулю 
комплексу/програми та опис структури відповідей. 

API призначено для інтеграції проекту користувача з ПЗ сторонніх 
постачальників або розробки Клієнтом власних застосунків. 
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Призначення та архітектура колективного сховища даних на базі 

проекту Manila 

Модуль управління розподіленими 

колективними (спільними) сховищами 

(проект Manila комплексу OpenStack) 

користується базовими технологіями модулю 

Cinder, функціоналом керування мережами у 

модулі Neutron і може працювати в 

захищеному режимі з багатьма поширеними 

типами файлових/блочних сховищ, до яких 

звертається Compute (модуль Nova). 

Технологія Manila дозволяє створювати віртуальні сховища для колективного використання 

серверами, що забезпечують «backend» вашого сервісу (сайту та ін.). 

В залежності від політики Клієнта-орендаря хмарних ресурсів, наприклад – можливо 

організувати вибіркове захищене підключення обраних віртуальних машин (ВМ) до 

розподілених сховищ департаментів організації Клієнта, для обміну даними:  
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Приклад створення спільного мережевого сховища у хмарі S-Cloud 2.0 

У якості практичного прикладу використання функціоналу модулю Manila, виконайте наступну 

послідовність дій: 

▪ створіть мережеве розподілене NFS-сховище для вашого тестового веб-проекту;  

▪ підключіть до мережі NFS-сховища інтерфейси ВМ із «backend»-серверами nginx, що 

матимуть спільний доступ до розподілених файлів; 

▪ для резервування сайту, у якості «frontend» розгорніть балансер робочого 

навантаження веб-серверів. 

Перейдіть до графічної панелі управління Dashboard за вашим 

URL входу (див. меню «Увійти в Horizon» Клієнтського порталу 

хмари S-Cloud 2.0). Використовуйте для авторизації ім’я 

користувача та пароль, надані вам провайдером. 

 

Оберіть потрібний з переліку ваших проектів, пересвідчіться в 

наявності вільного дискового простору (в межах квоти): 

Для створення спільного мережевого сховища за допомогою меню панелі керування, 

перейдіть до меню вкладки «Project –> Share –> Shares»: 

Натисніть екранну кнопку "+Create Share". 

https://gigacloud.ua/uploads/0/load-balancer-as-a-service.pdf
https://gigacloud.ua/uploads/0/load-balancer-as-a-service.pdf
https://my.gigacloud.ua/index.php?/clientarea
https://my.gigacloud.ua/index.php?/clientarea
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Заповніть обов’язкові поля форми (позначені символом ✱) або оберіть необхідні значення з 

переліку: 

▪ Share Name – ваша назва спільного сховища; 

▪ Description – опис призначення ресурсу, що створюється (необов’язково); 

▪ Share Protocol – тип протоколу (в даному випадку, оберіть NFS); 

▪ Size – дисковий об’єм сховища; 

▪ Share Type – тип дисків (ssd/hdd) з вашої квоти, для утворення спільного сховища; 

▪ Availability Zone✱ – зона доступності (розміщення віртуальної інфраструктури на 

ресурсах регіональних Дата-центрів lviv – Львів або kyiv – Київ); 

▪ позначка "Make visible for all" – зробити «видимим» для інших користувачів хмари. 

Увага! Оптимальний вибір параметру «Availability Zone» може покращити параметри 

резервування/катастрофостійкості вашої інфраструктури, зменшити значення часу 

відповіді на запит ping, підвищити надійність/стійкість до відмови клієнтських сервісів: 

Натисніть екранну кнопку "Create". 

Пересвідчіться, що новий спільний (або розподілений) ресурс створено успішно:  
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Перейдіть до меню вкладки «Project –> Network –> Networks» та пересвідчіться, що одночасно 

зі сховищем створено нову локальну мережу проекту з назвою "FileShare": 

Для налаштування доступу до сховища, поверніться до вкладки «Project –> Share –> Shares», 

де в розділі "Actions" оберіть функцію "Manage Rules" та натисніть екранну кнопку "Add Rule". 

Cкопіюйте IP-адресу мережі "FileShare" (див. мал. вище) до поля "Access To". 

Оберіть необхідні значення з переліку для решти обов’язкових полів форми (позначених 

символом ✱), натисніть екранну кнопку "Add". 

Пересвідчіться, що для спільного сховища було успішно створено правило доступу до мережі 

"FileShare", з можливістю запису та читання:  
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Приклад підключення інтерфейсів двох ВМ до спільного NFS-сховища  

Увага! Всі зображення вікон веб-інтерфейсу користувача, що наведено в даному 

документі, є лише прикладом для ознайомлення. У кожному випадку, вигляд веб-

форм та значення в окремих полях (IP-адреси та ін.) матимуть свої відмінності, обумовлені 

специфікою налаштувань вашого проекту. 

На двох ВМ, що належать до різних зон доступності (для покращення стійкості сервісів до 

відмови), розгорнуто служби веб-серверів nginx (опис інсталяції/налаштувань nginx не 

міститься у даному документі). Перейдіть до меню вкладки «Project –> Compute –> Instances» 

(для зручності, скористайтесь фільтром панелі Horizon для пошуку інстансів – за їх назвою): 

Для колективного використання двома веб-серверами спільного NFS-сховища, додайте нові 

інтерфейси до обох інстансів. У розділі меню "Actions" кожного інстансу послідовно оберіть 

функцію "Attach Interface" (див. мал. вище). 

У новому вікні екранної форми оберіть мережу "FileShare" у полі "Network". 

Увага! Поле "Fixed IP Address" залишіть незаповненим (оскільки фіксовану IP-адресу 

для нового інтерфейсу буде розподілено автоматично). 

Натисніть екранну кнопку "Attach Interface", повторіть послідовність дій для наступної ВМ.  
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Пересвідчіться, що нові інтерфейси обох ВМ успішно підключені до мережі "FileShare": 

Увага! Перевірте налаштування файєрволу на нових інтерфейсах ВМ (для роботи з NFS-

сховищем потрібен дозвіл щонайменше, на вихідне з'єднання TCP через port 2049). 

Для перегляду та коригування налаштувань, у розділі "Actions" параметрів інтерфейсу з 

мережею "FileShare" оберіть функцію "Edit Security Groups": 

Увага! Початковим налаштуванням стандартної групи безпеки default зазвичай є дозвіл 

будь-яких Egress з’єднань (тобто, всіх вихідних з’єднань включно з TCP через port 2049):  
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Виконайте налаштування мережевих параметрів «внутрішніми» засобами командного рядку 

ОС, обравши один з двох можливих шляхів: 

▪ завдяки SSH-з’єднанню через зовнішню публічну IP-адресу ВМ; 

▪ користуючись функцію "Concole" розділу "Actions" у панелі Horizon. 

Перегляньте перелік наявних інтерфейсів, за допомогою команди ip a (з повноваженнями 

адміністратора «root»): 

Виконайте призначення новому інтерфейсу ens9  

фіксованої IP-адреси 192.168.133.82 (у даному прикладі), розподіленої для нього:  

Для тимчасового налаштування доступності сервісу NFS, виконайте послідовність команд: 
root@deb-02:~# ip addr add 192.168.133.82/26 dev ens9 

root@deb-02:~# ip link set ens9 up 

Пересвідчіться, що новому інтерфейсу успішно призначено фіксовану IP-адресу: 
root@deb-02:~# ip a 

Налаштуйте та перевірте маршрутизацію до мережі, де створено NFS-сховище: 
root@deb-02:~# ip route add 192.168.81.0/24 via 192.168.133.65 dev ens9 

root@deb-02:~# ip r  
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Увага! Після подальшого перезавантаження мережевих сервісів вашого інстансу, 

виконані вами налаштування інтерфейсу (призначення фіксованої IP-адреси з мережі 

"FileShare" та маршрутизації до мережі 192.168.81.0/24 спільного NFS-сховища) – не буде 

збережено. Для постійного використання наведених вище налаштувань, додайте наступні 

параметри (у даному прикладі) до файлу etc/network/interfaces: 

# The NFS network interface 

allow-hotplug ens9 

iface ens9 inet static 

        address 192.168.133.82 

        netmask 255.255.255.192 

        up route add -net 192.168.81.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.133.65 

Увага! Перевірте налаштування правил Firewall засобами командного рядку ОС вашої 

ВМ (для роботи з NFS-сховищем серверу має бути дозволено, щонайменше вихідне 

з'єднання TCP через port 2049): 

root@deb-02:~# iptables -vnL 

Зазвичай, початковими налаштуваннями правил Firewall ВМ з ОС Linux, є: 

▪ дозвіл будь-яких вихідних з’єднань; 

▪ заборона вхідних з’єднань (окрім SSH на порт 22). 

Створіть каталог для монтування розділу, наприклад: 
root@deb-02:~# mkdir /mnt/nfs 

Встановіть оновлений пакет «nfs-common» командою: 
root@deb-02:~# apt install nfs-common 

Для подальших налаштувань, скопіюйте посилання сервісу Manila на ваше спільне мережеве 

сховище (вкладка «Project –> Share –> Shares», подібно до наведеного нижче прикладу): 

Виконайте команду монтування (користуючись посиланням на сервіс Manila NFS-Share): 

root@deb-02:~# mount 192.168.81.243:/var/lib/manila/mnt/share-8d2edb88-8b36-

40b2-a934-1b258a10ff39 /mnt/nfs 
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Пересвідчіться, що каталог змонтовано (див. мал. нижче, команда root@deb-02:~# df -h): 

Filesystem                                          Size  Used Avail Use% Mounted on 

udev                                                480M     0  480M   0% /dev 

tmpfs                                                99M   12M   88M  12% /run 

/dev/vda1                                            49G  1.5G   46G   4% / 

tmpfs                                               494M    0  494M   0% /dev/shm 

tmpfs                                               5.0M     0  5.0M   0% /run/lock 

tmpfs                                               494M     0  494M   0% /sys/fs/cgroup 

tmpfs                                                99M     0   99M   0% /run/user/0 

192.168.81.243:/var/lib/manila/mnt/share-8d2edb88-   49G   52M   47G   1% /mnt/nfs 

Увага! Для автоматичного монтування каталогу після перезавантаження ВМ, створіть 

“юніт” systemd:  root@deb-02:~# vim /etc/systemd/system/mnt-nfs.mount 

[Unit] 

Description=Mount NFS share 

After=network-online.target 

Wants=network-online.target 

 

[Mount] 

What=192.168.81.243:/var/lib/manila/mnt/share-8d2edb88-8b36-40b2-a934-

1b258a10ff39 

Where=/mnt/nfs 

Options=auto 

Type=nfs 

TimeoutSec=60 

 

[Install] 

WantedBy=remote-fs.target 

Збережіть файл та активуйте “юніт” mnt-nfs.mount: 
root@deb-02:~# systemctl daemon-reload 

root@deb-02:~# systemctl enable mnt-nfs.mount 

root@deb-02:~# systemctl start mnt-nfs.mount 

root@deb-02:~# systemctl status mnt-nfs.mount  

Повторіть всю послідовність дій з підключення інтерфейсу для другої ВМ, що працюватиме зі 

спільним NFS-сховищем. Перезавантажте обидві ВМ для старту мережевих сервісів. 
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Стартова сторінка в NFS-сховищі (для сайту з балансуванням серверів) 

Пересвідчіться у працездатності виконаних раніше налаштувань підключення обох ВМ до 

мережі "FileShare" розподіленого колективного сховища NFS-Share: 

Для цього, створіть на ВМ "Debian10_1" тестовий файл-привітання у розділі спільного 

мережевого сховища /mnt/nfs (через SSH-з’єднання, з будь-якого клієнтського ПК): 

 

Перевірте мережеву доступність тестового файлу з іншої ВМ "Debian10_2": 

 

Створіть каталог www у розділі /mnt/nfs сховища та тестову html-сторінку для вашого сайту: 

root@deb-02:~# mkdir /mnt/nfs/www/ 

root@deb-02:~# > /mnt/nfs/www/index.html 

Додайте до файлу index.html тестовий шаблон-привітання: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

        <head> 

                <title>Page Title</title> 

        </head> 

        <body> 

                <h1>Hello NFS !!!</h1> 

                <p>This is the NFS storage test.</p> 

        </body> 

</html> 
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Замініть початковий запис у секції root  файлу /etc/nginx/sites-available/default 

на обох ВМ з веб-серверами nginx на наступний: 

root /mnt/nfs/www; 

Збережіть змінені файли 
/etc/nginx/sites-

available/default на обох ВМ. 

 

 

 

 

Увага! Перезавантажте 

сервіси nginx на обох BM: 

root@deb-01:~# systemctl restart nginx.service 

root@deb-02:~# systemctl restart nginx.service 

За допомогою інструкції “Load Balancer as a Service”, створіть балансер робочого навантаження 

веб-серверів. 

Пересвідчіться, що ваш тестовий сайт 

працює через IP-адресу балансера. 

 

Користуючись меню панелі Horizon, тимчасово вимкніть одну з двох ВМ із nginx: 

Пересвідчіться у безперервному та коректному відображенні сторінки-привітання сайту: 

Ввімкніть ВМ і тимчасово вимкніть другу 

ВМ із веб-сервером nginx. 

Перевірте відображення сторінки.  

 

 

Вигляд сторінки має залишатись без змін – завдяки резервуванню ресурсів вашого сайту, що 

використовує спільне NFS-сховище на основі технологій Manila OpenStack. 

https://gigacloud.ua/uploads/0/load-balancer-as-a-service.pdf

