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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 Service, Block Storage, Network Service, Image Service, 

Object Storage та ін.) керуються за допомогою: 

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

Swift Модуль Object Storage (проект Swift) комплексу OpenStack призначено 
для організації тривалого зберігання неструктурованих даних у хмарі 
(наприклад – архівів документів, мультимедійних файлів та ін.). 

Об’єктне сховище створено для практично необмеженого масштабування 
обсягів та оптимізоване для завдань довговічного зберігання, доступності 
та одночасності кожного набору даних.  

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 об’єктного сховища у хмарному проекті 

Розгалуджене об’єктне файлове сховище на базі модуля Swift призначене для довготривалого 

збереження великих (Петабайти) обсягів статичних даних – образи ВМ, резервні копії даних та 

архіви. Резервована відмовостійка система зберігання даних із реплікацією підтримує сценарії 

горизонтального масштабування ресурсів сховища (завдяки можливості гнучкого додавання 

нових блоків зберігання). 

Прикладом типового використання можливостей Swift може бути сховище для зберігання 

контенту (документів, фотознімків та відео/аудіо файлів). 

Основними перевагами технологій Swift (у порівнянні з блочним сховищами) є: 

▪ мінімальна ціна зберігання кожного гігабайта даних (оскільки сховище Swift може 

створюватися на доступних за бюджетом дисках та серверах), без впливу на загальну 

відмовостійкість системи (завдяки реплікації даних та розподіленню їх між пристроями 

зі свого пула ресурсів); 

▪ придатність для масштабування об’єму від найменшого можливого обсягу (в межах 

одного сервера) до масивів розміром у сотні Петабайт (без зміни загальної архітектури 

сховища); 

▪ здатність гнучко поєднувати в одному кластері диски та сервери різноманітних типів, а 

також вилучати їх зі сховища; 

▪ можливість розподілення даних між різними ЦОД або перенесення їх на зовнішній 

стример (для довготривалого архівного зберігання), у разі необхідності. 

Особливостями сховища на базі модуля Swift є відносно невелика швидкість 

запису/зчитування даних та статичність (робота з даними лише, як з цілісними об’єктами), 

неможливість використання для організації повноцінної, динамічної файлової системи. 

Внести корективи у дані (навіть мінімальні – лише один байт) будь-якого об’єкта у сховищі, 

можливо тільки повною заміною (перезаписом) об’єкту.  
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Приклад роботи з об’єктним сховищем у хмарі S-Cloud 2.0 

Для ознайомлення з прикладом використання функціоналу модулю Swift, виконайте наступну 

послідовність: 

▪ замовте квоту об'єктного сховища для вашого тестового проекту в хмарі S-Cloud 2.0; 

▪ створіть об'єктне сховище та завантажте до нього свій обраний графічний файл 

(малюнок або світлину); 

▪ для відображення малюнку на веб-сторінці вашого тестового сайту, додайте в 

налаштування (за допомогою API) посилання на відповідний файл у хмарному сховищі. 

Користуючись розділом «Доступні ресурси» меню вашого проекту в Клієнтському порталі 

GigaCloud, замовте потрібну квоту сховища, відкоригувавши значення у відповідному полі 

«Swift Space» екранної форми та натиснувши екранну кнопку «Замовити»: 

Підтвердіть замовлення квоти, натиснувши екранну кнопку «Відправити»:  
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Перейдіть до графічної панелі управління Dashboard за вашим 

URL входу (меню «Увійти в Horizon» Клієнтського порталу 

хмари S-Cloud 2.0). 

Використовуйте для авторизації ім’я користувача та пароль, 

надані вам провайдером. 

 

 

Оберіть з переліку ваших проектів потрібний: 

Пересвідчіться, що ваше замовлення щодо зміни квоти у сховищі Swift Objects виконано.  

Для створення контейнеру об'єктного сховища за допомогою меню панелі керування, 

перейдіть до меню вкладки «Project –> Object Store –> Containers»: 

Натисніть екранну кнопку "+Container".  
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Заповніть обов’язкові поля форми (позначені символом ✱) або оберіть необхідні значення з 

переліку: 

▪ Container Name – ваша назва для нового сховища; 

▪ Storage Policy – типова політика; 

▪ Container Access – (Public/Not Public) доступність даних з публічної мережі (Інтернета). 

Натисніть екранну кнопку "Submit". 

Пересвідчіться, що новий контейнер успішно створено. 

Для завантаження файлу до сховища, оберіть потрібний контейнер з переліку наявних:  

 
Натисніть екранну кнопку "+Folder" для створення розділу або кнопку з символом «upload», 

оберіть потрібний файл для його завантаження:  
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Пересвідчіться, що новий файл успішно додано до об’єктного сховища:  

Для налаштування доступу до сховища через API, перейдіть до меню вкладки «Project –> API 

Access –> View Credentials» та скопіюйте адресу об’єктного сховища (S3 URL):  

Перейдіть до консолі вашого сервера на Linux, де вже налаштовано служби nginx і додайте в 

файл index.html посилання на зовнішній об'єкт (малюнок в об’єктному сховищі), за допомогою 

текстового редактора (vim, наприклад): 

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

<!DOCTYPE html> 

<html> 

        <head> 

                <title>Page Title</title> 

        </head> 

        <body> 

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

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

                <h1>Now we will add content from Swift.</h1> 

                <p><img src="https://osc.gigacloud.ua:8080/v1/AUTH_b37914ec8bf740648c11e0f3b5974dff/Test/Swift.png" 

alt="my test image"></p> 

        </body> 

</html> 
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Перевірте результат у браузері (з будь-якого комп'ютера, що підключено до Інтернет):  

Увага! Всі зображення вікон веб-

інтерфейсу користувача, що 

наведено в даному документі, є лише 

прикладом для ознайомлення. 

У вашому випадку, вигляд веб-форм та 

значення в окремих полях (IP-адреси та ін.) 

матимуть свої відмінності, обумовлені 

специфікою налаштувань проекту. 

 

 

 

Для зручності роботи з об'єктним сховищем 

рекомендується використовувати клієнтське 

ПЗ Cyberduck https://cyberduck.io/ . 

Завантажте файл та встановіть додаток на 

клієнтському комп'ютері.  

Приклад налаштування в Cyberduck типового 

підключення (нового Клієнта) до сховища, 

наведено нижче:  

https://cyberduck.io/
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За допомогою ПЗ Cyberduck, ви можете переглядати історію завантаження файлів до вашого 

об'єктного сховища, а також самі файли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Користуйтесь можливістю персоналізації (зміни мови інтерфейсу та інших налаштувань ПЗ 

Cyberduck):  


