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Підготовка ресурсів для розгортання інстанса програмного роутера 

Перейдіть до графічної панелі управління «Dashboard» за 

вашим URL входу (меню «Увійти в Horizon» Клієнтського 

порталу хмари S-Cloud 2.0). Для авторизації модулем Identity 

Service (Keystone) OpenStack, використовуйте надані вам 

провайдером (вікно «Деталі входу») ім’я користувача та 

пароль (User Name, Password). 

Після авторизації, оберіть потрібний проект з переліку: 

Увага! Пересвідчіться в наявності у квоті проекту вільної Floating IP-адреси та решти 

необхідних ресурсів для створення нового інстанса. Важливо, що одна з не 

розподілених вами власноруч Floating IP-адрес – недоступна для вільного використання (через 

автоматичне призначення її в якості публічної IP-адреси базового роутера проекта). 

Якщо роутер не використовується за призначенням, натисніть екранну кнопку "Clear Gateway". 

https://my.gigacloud.ua/index.php?/clientarea
https://my.gigacloud.ua/index.php?/clientarea
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Підтвердіть дію натисканням відповідної екранної кнопки у вікні "Confirm Clear Gateway":  

Внаслідок виконання, потрібну вам Floating IP-адресу буде від’єднано від шлюзу та вивільнено.  

Увага! Видаліть всі налаштування IPSec VPN на даному базовому роутері у випадку 

помилки виконання попередньої дії: 

Базовий роутер проекту може бути видалено, якщо він не має підключених інтерфейсів: 

Виконайте модернізацію обсягу ваших ресурсів до необхідного розміру, користуючись 

Клієнтським порталом, якщо: 

▪ роутер проекту вами використовується і вільних Floating IP-адрес у проекті не 

залишилось; 

▪ для створення інстанса програмного роутера у проекті недостатньо вільної оперативної 

пам’яті/дискової пам’яті. 

Процедура замовлення та зміни ресурсів проекту більш детально висвітлена у Посібнику 

користувача послугою «Хмара S-Cloud 2.0: початок роботи».  

https://my.gigacloud.ua/index.php?/clientarea
https://gigacloud.ua/uploads/0/cloud-s-cloud-2-0.pdf
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Приклад створення програмного роутера OPNsense 

Для початку створення програмного роутера (маршрутизатора) OPNsense, перейдіть до меню 

вкладки «Project –> Network –> Routers» потрібного проекту:  

Натисніть екранну кнопку "+Software Routers". 

Натисніть екранну кнопку "+Create Software Routers":  

У вікні «Create Software Router» заповніть обов’язкове поле форми (позначене символом ✱) 

та оберіть необхідні значення з переліку: 

▪ Router Name✱ – назва вашого програмного роутера; 

▪ Flavor Name – обсяг ресурсів проекта, виділених для створення інстанса роутера; 

▪ Router Type – «OPNsense-21-1»; 

▪ Local network – приватна (так звана «сіра») мережа проекту з вашими ВМ; 

▪ External network – «Default»; 

▪ Net or IP to Allowed access… – дозволена мережа/адреса (доступу адміна до роутера); 

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

регіональних Дата-центрів lviv – Львів або kyiv – Київ). 

Увага! 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. 

Натисніть екранну кнопку "Create Software Router".  
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Пересвідчіться, що новий програмний роутер успішно створено (для адміністративного 

доступу до нього розподілено зовнішню публічну IP-адресу з квоти проекту): 

Разом із інстансом програмного роутера, створено нову локальну мережу проекту: 

Одночасно, створено відповідну групу безпеки: 

Відредагуйте правила відповідно до ваших завдань, натисніть екранну кнопку "Manage Rules". 
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Видаліть зайві та додайте нові правила групи безпеки, натиснувши позначку "+Add Rule": 

Підключіть інтерфейси необхідних ВМ із вашого проекту до локальної мережі програмного 

роутера «OPNsense-21-1»: 

Увага! Робота з ВМ, групами безпеки та мережами у хмарі S-Cloud 2.0 більш детально 

висвітлена у Посібнику для технічних спеціалістів Клієнта «IaaS у хмарі S-Cloud 2.0».  

https://gigacloud.ua/uploads/0/iaas-openstack-s-cloud-2-0.pdf
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Початкові налаштування роутера 
Для налаштувань програмного роутера OPNsense, користуйтесь його веб-інтерфейсом. 

Скопіюйте до поля адреси браузера значення «External IP» з відповідного поля вкладки 

«Project –> Network –> Routers –> Software Router»: 

Для авторизації, використовуйте значення «Def User» (root) 

як логін та «Def Pass» як пароль: 

 

 

 

 

 

 

Початкові налаштування панелі керування програмного роутера OPNsense виглядають подібно 

наведеному в прикладі нижче: 
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Змініть початковий пароль одразу після авторизації (мову веб-інтерфейсу також можливо 

змінити, у разі необхідності): 

Увага! У початкових налаштуваннях статичної IP-адреси програмного роутера 
OPNsense автоматично встановлено значення, що відповідає мережі 10.0.0.0/24. 

Якщо під час розгортання інстансу роутера ви обирали іншу адресу локальної мережі (у даному 
прикладі – 192.168.55.0/24),  необхідно виконати відповідні зміни  у налаштуваннях «Інтерфейс 
–> [LOCAL]» панелі керування (наприклад, змінити статичну IP-адресу роутера на 192.168.55.1): 
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Приклад налаштування NAT на роутері OPNsense 

Призначення та принцип роботи Firewall у мережах віртуальних та фізичних серверів подібні, 

тому користування функціоналом NAT у хмарі S-Cloud 2.0 не повинне викликати складнощів. 

У наведеному прикладі, для тестової ВМ із IP-адресою 192.168.55.10 у приватній («сірій») 

мережі за роутером є доступним шлюз програмного роутера OPNsense (з можливістю виходу 

до Інтернет із хмарного проекту). 

Для доступу до вашої тестової ВМ за SSH з використанням нестандартного порту, виконайте 

відповідні налаштування файєрволу на роутері OPNsense (додайте нове правило):  

У полях екранної форми нового правила переадресації встановіть відповідні значення для 

трансляції нестандартного вхідного порту 2222 на порт 22 (типовий для протоколу SSH), з 

метою підвищення безпеки доступу до вашої тестової ВМ: 

Збережіть виконані налаштування (натисніть екранну кнопку в нижній частині вікна). 



Програмний роутер OPNsense у хмарі S-Cloud 2.0 

Посібник користувача послугою версія 1.2 1_2022  11 

Пересвідчіться у появі у переліку нового правила та застосуйте зміни у налаштуваннях NAT на 

роутері натисканням відповідної екранної кнопки:  
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Тунель IPSec VPN між проектами у різних хмарах GigaCloud 

Детальний опис організації тунелю IPSec VPN між маршрутизаторами (роутерами) MikroTik у 

хмарному проекті OpenStack (S-Cloud 2.0) та NSX EDGE Gateway в хмарі VMWare (E-Cloud) 

знаходиться на сайті компанії GigaCloud у розділі «Інструкції». 

У даному прикладі, принцип побудови тунелю IPSec VPN – аналогічний (за винятком деяких 

особливостей функціоналу та налаштувань програмного роутера OPNsense). 

Віртуальні сервери та інфраструктура кожного з проектів знаходяться «за NAT». На кожному 

боці IPSec-тунелю (Side «A» хмари S-Cloud 2.0 та Side «B» хмари E-Cloud) існує своя приватна 

локальна мережа інфраструктури проекту, підключена до власного роутера: 

▪ 192.168.55.0/24 для Side «A», де програмний роутер OPNsense знаходиться «за NAT»; 

▪ 192.168.22.0/24 для Side «B», де роутер EDGE безпосередньо використовує публічну (так 

звану «білу») IP-адресу для виходу до Інтернету. 

Увага! Для встановлення IPSec VPN-з'єднання виконайте ряд обов'язкових вимог 

(одночасно на обох боках тунелю): 

▪ забезпечте мережеву доступність між роутерами, за відповідними протоколами; 

▪ налаштуйте правила файєрволов для виключення блокування мережевого трафіку між 

маршрутизаторами (роутерами) та приватними підмережами; 

▪ пересвідчіться, що адреси поєднаних тунелем IPSec VPN локальних мереж не 

співпадають та жодна з них не є частиною другої мережі. 

Налаштування IPSec VPN на боці NSX EDGE Gateway 

Користуючись розділом меню «Datacentres» веб-інтерфейсу «vCloud Director», оберіть розділ 

«Networking –> Edges –> Services –> VPN –> IPsec VPN» потрібного вам віртуального Дата-

центру вашої Організації. 

Створіть нове IPSec VPN підключення для вашого роутера «Edge» у вкладці «IPSec VPN Sites», 

натиснувши на екранну позначку «+»:  

https://gigacloud.ua/uploads/0/tunnel-router-e-cloud-s-cloud-2-0.pdf
https://gigacloud.ua/services/instrukcii
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Заповніть поля екранної форми «Edit IPsec VPN» і встановіть належні значення екранних 

«вимикачів»: 

▪ Name – найменування з’єднання (у наведеному прикладі – «EDGE»); 

▪ Enable PFS – встановіть стан «активовано» для відновлення тунелю у випадку розриву 

або «зависання» з’єднання; 

▪ Local ID, Local Endpoint – публічна (зовнішня, так звана «біла») IP-адреса роутера EDGE; 

▪ Local Subnets – локальна мережа «за роутером EDGE» (у хмарі E-Cloud); 

▪ Peer ID – приватна (внутрішня, так звана «сіра») IP-адреса роутера OPNsense у мережі 

«Default» за NAT; 

▪ Peer Endpoint – публічна IP-адреса зовнішнього роутера проекту в хмарі S-Cloud 2.0 з 

безпосереднім виходом до Інтернет (використовується першою фазою IPSec Connect):  
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Встановіть значення у наступних полях екранної форми «Edit IPsec VPN» (продовження): 

▪ Peer Subnets – локальна мережа «за роутером OPNsense» (у хмарі S-Cloud 2.0); 

▪ Encryption Algorithm – відповідно до налаштувань OPNsense на іншому боці тунелю; 

▪ Authentication – оберіть PSK (Pre Shared Key); 

▪ Pre-Shared Key – відповідно до налаштувань OPNsense на іншому боці тунелю; 
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Встановіть значення у наступних полях екранної форми «Edit IPsec VPN» (продовження): 

▪ Diffie-Hellman Group – значення DH14 відповідає групі ключів 14 (2048 bits) у 

налаштуваннях тунелю OPNsense; 

▪ Digest Algorithm – відповідно до налаштувань OPNsense на іншому боці тунелю; 

▪ IKE Option – відповідно параметру Exchange mode "main" на OPNsense; 

▪ IKE Responder Only – встановіть «активовано» для переведення EDGE в Passive Mode 

(для надходження запиту з’єднання від роутера OPNsense, розміщеного «за NAT»); 

▪ Session Type – встановіть значення «Policy Based Session». 

Збережіть налаштування IPsec VPN роутера EDGE натисканням екранної кнопки «KEEP». 

Пересвідчіться у вірності всіх виконаних вами налаштувань для нового з’єднання:  

Увага! 

Пересвідчіться, що сервіс IPsec VPN роутера EDGE активовано:   
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Налаштування IPSec VPN на боці роутера OPNsense 

Виконайте послідовність налаштувань у розділі меню «VPN –> IPsec» панелі керування 

програмного роутера OPNsense. 

Заповніть відповідні поля екранної форми «VPN –> IPsec –> Pre-Shared Keys»: 

Збережіть виконані налаштування (натисніть екранну кнопку). 

Застосуйте зміни у налаштуваннях натисканням відповідної екранної кнопки: 

Відкрийте екранну форму «VPN –> IPsec –> Tunnel Settings» та додайте запис phase1 

натисканням екранної кнопки «+»: 
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Оберіть необхідні значення з переліку та заповніть відповідні поля екранної форми:  
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Оберіть необхідні значення з переліку та заповніть необхідні поля екранної форми 

(продовження): 

Збережіть виконані налаштування (натисніть екранну кнопку).  
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Застосуйте зміни у налаштуваннях натисканням екранної кнопки:  

Додайте запис phase2 натисканням відповідної екранної кнопки «+»: 

Оберіть необхідні значення з переліку та заповніть поля наступної екранної форми: 
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Оберіть необхідні значення з переліку (продовження): 

Збережіть виконані налаштування. 

Застосуйте зміни у налаштуваннях натисканням екранної кнопки:  

Ввімкніть IPsec та збережіть виконані налаштування.  
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Відкрийте екранну форму «Firewall –> Rules –> IPsec» та додайте правило для ICMP:  

Оберіть необхідні значення з переліку:  
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Оберіть необхідні значення з переліку (продовження): 

Збережіть виконані налаштування.  

Застосуйте зміни у налаштуваннях файєрвола натисканням екранної кнопки:  
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Перевірка працездатності тунелю IPSec VPN 

Перейдіть до вкладки «VPN –> IPsec –> Status information» панелі керування програмного 

роутера OPNsense. 

Пересвідчіться, що стан з’єднання відображено подібно наведеному нижче:  

На іншому боці тунелю, користуючись розділом меню «Datacentres» веб-інтерфейсу «vCloud 

Director», оберіть розділ «Networking –> Edges –> Services –> Statistics  –> IPsec VPN» 

потрібного вам віртуального Дата-центру вашої Організації:  

Пересвідчіться, що стан з’єднання відображено подібно наведеному нижче, тобто тунель IPsec 

VPN створено успішно: 

Перевірте мережеву зв’язність між двома ВМ, що знаходяться у локальних приватних мережах 

«за роутерами» проектів у різних хмарах та їхню взаємну доступність за приватними (так 

званими «сірими») IP адресами. 

Успішна перевірка підтверджує працездатність створеної вами IPSec VPN, що поєднує 

локальні мережі проектів у різних хмарах провайдера GigaCloud. 


