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Процедура трансляції портів на роутері хмарного проекту 
Для забезпечення клієнтського підключення через Інтернет до віртуальних серверів (ВМ) у 

хмарі E-Cloud, вам потрібно спочатку виконати «трансляцію порту» на віртуальному роутері 

(маршрутизаторі) EDGE Gateway – тобто, створити на ньому нове «DNAT-правило». 

Одночасно, з метою підвищення захисту вашої ВМ від зламу зловмисниками, доцільно змінити 

загальновідомий номер порту (встановлений у типовому налаштуванні поширених 

операційних систем): 

▪ порт 3389 для з’єднання віддаленого робочого столу RDP (Remote Desktop Protocol); 

▪ порт 22 у випадку з’єднань за протоколом SSH (Secure Shell Protocol). 

Виконайте процедуру авторизації у веб-інтерфейсі «vCloud Director», користуючись наданим 

вам логіном та паролем адміністратора Організації: 

У середовищі «vCloud Director» оберіть свою організацію («VDC»): 

https://gigacloud.ua/uploads/0/v%D1%81loud-director-v10.pdf
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Відкрийте вкладку «Datacentres» панелі керування, оберіть розділ меню «Edges»:  

Оберіть потрібний з роутерів «Edge Gateways»: 

Натисніть екранну позначку «Services», далі у новому екранному вікні перейдіть до вкладки 

«NAT»:   
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Налаштування DNAT на роутері EDGE Gateway 
Для організації вхідного підключення до ВМ, створіть нове DNAT-правило розділу «NAT44 

Rules», натиснувши позначку «+DNAT RULE»: 

Заповніть поля форми та оберіть потрібні значення з переліку: 

▪ Original IP/Range – публічна (зовнішня, так зв. «біла») IP-адреса роутера EDGE; 

▪ Protocol – TCP; 

▪ Original Port – ваш нестандартний порт підключення до ВМ (бажано 4 – 5 цифр); 

▪ Translated IP/Range  – приватна (внутрішня, так зв. «сіра») IP-адреса ВМ на интерфейсі; 

▪ Translated Port – типовий (стандартний) номер порта в ОС (3389 для RDP, 22 для SSH); 

Натисніть екранну кнопку «KEEP».  
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Пересвідчіться, що нове правило додано до переліку NAT44 Rules:  

Збережіть виконані налаштування, натиснувши екранну кнопку «Save Changes».  

Перевірка працездатності налаштувань трансляції порта 
Пересвідчіться, що трансляцію обраного порту успішно виконано. Спробуйте створити нове 

підключення до вашої ВМ, користуючись «Майстром підключення» до віддалених робочих 

столів для ОС Windows або програму Putty/консоль для ОС Linux. 

Вкажіть в полі програми зовнішню IP-адресу маршрутизатора EDGE (Original IP/Range) та, після 

двокрапки – порт підключення до ВМ (Original Port). Якщо трансляція портів працює коректно, 

система запропонує ввести облікові дані для входу: 

 


