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1. Терміни та визначення 

У наведеній нижче таблиці надаються значення основних термінів та поширених скорочень, 

що використовуються в даному Посібнику. 

Хмара, хмарна 
інфраструктура  

Модель надання доступу до розподілених програмно-
визначених обчислювальних і мережевих ресурсів та систем 
зберігання даних.  

ЦОД  Центр Обробки Даних (або Дата-центр, Data Centre, DC) – 
спеціалізоване приміщення, у якому розміщено фізичне 
обладнання хмарної інфраструктури (сервери, накопичувачі 
даних, мережеві пристрої, системи резервного 
електроживлення, безпеки та ін.).  

Гіпервізор  Програмне середовище віртуалізації, що дозволяє 
використовувати ресурси фізичного сервера для хмарної 
інфраструктури.  

Хост  Фізичний сервер, на якому встановлено гіпервізор та який 
інтегровано в пул ресурсів хмарної інфраструктури. 

Ресурси хосту (фізичні ядра процесора, оперативна пам'ять RAM 
– Random Access Memory, дискові накопичувачі) стають частиною 
ресурсів хмари.  

Керуючий кластер  Програмно-апаратний комплекс, необхідний для 
обслуговування роботи ресурсного кластеру.  

Ресурсний кластер  Програмно-апаратний комплекс, призначений для розподілення 
хмарної інфраструктури споживачам/кліентам.  

Платформа NSX  Платформа віртуалізації мережі для ЦОД, що відтворює 
мережеву інфраструктуру програмними засобами.  

vCenter Server  Централізована платформа для керування середовищами 
VMware vSphere, яка також забезпечує роботу кластерів високої 
доступності HA/DRS та NSX.   

vCloud Director  Платформа управління, що дозволяє створювати ізольовані 
віртуальні інфраструктури та керувати доступами до них.  

Білінг  Програмно-апаратний комплекс, що містить портал 
самообслуговування клиентів, платіжні інтерфейси для оплати 
послуг, систему обліку оплати і заборгованностей кліентів.  
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ВМ  Віртуальна машина, VM (або віртуальний сервер).  

Organization  Організація – логічна одиниця адміністрування ізольованих 
обчислювальних ресурсів, користувачів і груп. Одна або декілька 
Organization створюється для кожного окремого Клієнта хмари.  

OrgAdmin  Співробітник Клієнта, адміністратор створеної для Клієнта 
Organization.  

Віртуальний Дата-
центр  

(vDC)  

Середовище, у якому розгортаються, зберігаються та 
запускаються віртуальні системи. Характеризуєтся переліком 
ресурсів: кількість процесорних GHz, об'єм оперативної пам'яти 
GB та об'єм місця зберігання GB. Одна Organization может мати 
декілька vDC.  

vApp  Логічна одиниця в vCloud Director, котра об'єднує певну кількість 
віртуальних машин і мережу для забезпечення роботи одного 
сервісу.  

OrgNet  Внутрішня мережа дата-центру Організації, що доступна всім 
vApp та дозволяє їм взаємодіяти між собою. Може бути 
з'єднаною через шлюзи з іншими зовнішніми мережами або 
бути ізольованою в межах Організації.  

vAppNet  Внутрішня мережа одного vApp, що дозволяє його віртуальним 
машинам взаємодіяти між собою. Може бути підключеною до 
мережі дата-центру Організації для зв'язку з іншими vApp та 
зовнішніми мережами.  

Edge Gateway  Віртуальний маршрутизатор, рішення від компанії VMWare, що 
дозволяє налаштовувати мережеві сервіси – NAT, VPN, Firewall, 
DHCP та ін.   

Каталог  Логічна одиниця зберігання шаблонів vApp або інсталляціонних 
ISO-образів.  

Шаблони vApp  Заздалегідь налаштовані vApp користувача, збережені в Каталог 
Організації. Віртуальні машини можуть бути розгорнуті з 
шаблонів і «кастомізовані» під час першого запуску.  
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2. Призначення vCloud Director у системі віртуалізації 

Платформа vCloud Director працює на верхньому рівні стеку віртуалізації VMware та базується 

на віртуальних дата-центрах (VDC) провайдера. За допомогою vCloud Director, на ресурсах 

провайдерських VDC створюються Організації (один Клієнт може володіти декількома 

Організаціями одночасно): 

Керуюче ПЗ VMware vCenter Server поєднує ресурси окремих хостів (фізичних серверів), 

накопичувачів даних, мережевих пристроїв – обладнання, що вже віртуалізоване на нижньому 

рівні через гіпервізори під керуванням VSphere v.6.7 і створює VDC: 
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Програмна платформа vCloud Director є головним програмним засобом Клієнта для: 

▪ виконання функцій «внутрішнього провайдера хмарних послуг», тобто розподілення 

ресурсів приватної хмари між своїми споживачами (створення власних Організацій з 

можливістю використання технології «перепідписки на ресурси»); 

▪ надання споживачам доступу до веб-консолі управління на основі ролей; 

▪ забезпечення роботи кінцевих користувачів в межах їх Організацій з ізольованими 

віртуальними ландшафтами (на базі програмно-визначених vDC, що містять vApps з ВМ, 

сховища даних, віртуальні мережі). 

3. Огляд функціоналу інтерфейсу vCloud Director v.10 

Ключовою особливістю версії vCloud Director v.10 є використання HTML5 та остаточна 
відмова від підтримки технології flash. 

Платформа vCloud Director має інтуїтивно-

зрозумілий інтерфейс з розділами меню 

«Datacenters», «Libraries», «Administration» 

для швидкого доступу до налаштувань 

віртуальної інфраструктури. 

3.1. Розділи «Administration» та «Libraries» 
У якості Org Admin (адміністратора своєї 
Організації), ви може додавати нових 
користувачів та призначати їм ролі, 
редагувати їх облікові дані через меню розділу «Administration»: 

Меню розділу «Libraries» дозволяє вам користуватись бібліотеками шаблонів vApps: 
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Окрім стандартних, ви можете створювати власні шаблони шляхом завантаження та 
використання файлів формату OVF: 

Для систематизації шаблонів та їх поширення між користувачами Організації, ви можете 
користуватися існуючими каталогами та створювати нові: 

3.2. Розділ меню «Datacenters» 

Розділ «Datacenters» надає можливість створювати віртуальні ландшафти для споживачів. 

Оберіть потрібний vDC з тих, що належать вашій Організації:  
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У підрозділі Compute ви можете створити контейнери vApps з віртуальними машинами, на 

ресурсах обраного VDC: 

Кожний з vApp може містити одну або більше ВМ, що поєднані логікою спільної роботи та 
віртуальною мережею vAppNet: 

Роль Адміністратора Організації дозволяє вам вмикати/вимикати ВМ, виконувати 
перезавантаження, працювати через веб-консоль, встановлювати ОС, робити снапшоти, 
видаляти ВМ та ін. 
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Інструмент кастомізації призначено для  початкових налаштувань ВМ, приєднання до домену, зміни 
паролю адміністратора ВМ та ін. Після першого запуску ВМ, кастомізацію потрібно відключити:  

Ви можете додати до вже існуючого vApp нову віртуальну машину, користуючись шаблоном: 

Ресурси, розподілені для роботи цієї ВМ, можуть бути пізніше змінено: 
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Операційну систему ви також можете перевстановити: 

Ви маєте можливість додавати до vApps декілька віртуальних машин одночасно для пакетного 
виконання завдань розгортання: 
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3.3. Віртуальна мережа та рішення NSX Edge 

Налаштуйте віртуальну мережу обраного vDC через меню Networking у розділі «Datacenters»: 

Рішення NSX Edge забезпечує для VDC: 
▪ функції маршрутизації пакетів у інші мережі; 

▪ створення Firewall; 
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▪ NAT – створення правил трансляції IP-адрес внутрішньої віртуальної мережі у зовнішні 
публічні адреси і навпаки, що дозволяють доступ до інфраструктури з Інтернету (через 
RDP, SSH та ін.) і у зворотному напрямку; 

▪ DHCP, Site to Site VPN, SSL VPN-Plus, Load Balancing та High Availability. 

 

 

Для більш детального вивчення платформи vCloud Director v.10, користуйтеся фірмовою 
документацією VMware. 

https://www.vmware.com/products/vcloud-director.html

