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1. Įvadas
Virtualių resursų valdymo – Telia Cloud OpenStack – paslauga sudaryta iš dviejų dalių:
•

•

Telia Cloud OpenStack platforma (toliau OpenStack) - kurioje vartotojams sukuriamas virtualus
duomenų centras - resursų telkinys, kuriame vartotojai gali kurti virtualius serverius bei kitus
funkcinius elementus savo nuožiūra suteiktų limitų ribose.
Telia Cloud OpenBook sistema (toliau OpenBook), kuri atlieka virtualių resursų sunaudojimo
apskaitą.

Šio vartotojo vadovo tikslas – padėti paslaugos klientams naudotis šiomis sistemomis efektyviai ir
suprantamai.
Vartotojo vadovas sudarytas iš kelių skyrių, kurie iliustratyviai paaiškina paslaugos sudedamąsias dalis ir
pateikia pavyzdžius kaip kiekvieną iš tų dalių pritaikyti savo poreikiams ir paruošti debesų kompiuterijos
infrastuktūrą naudojimui.

2. Savitarnos portalai ir prisijungimas prie jų
Vartotojų paskyros savitarnos portalams sukuriamos atskiros ir yra valdomos atskirai, t.y. kiekvienam
vartotojui sukuriama po 2 paskyras:
•
•

OpenStack platfomos resursams valdyti;
OpenBook sistemai pasiekti;

Prisijungimo duomenys prie savitarnos portalų (OpenStack ir OpenBook) vartotojui atsiunčiami elektroniniu
paštu iškart po paskyros sukūrimo. Vartotojas, gavęs laišką, turi atsidaryti nuorodą ir aktyvuoti savo
OpenBook paskyrą, bei nustatyti arba pasikeisti vartotojo slaptažodį.

Užbaigus aktyvaciją ir registraciją, paslaugas galėsite valdyti per šiuos portalus:
•
•

Openbook - savitarnos portalas, kuris yra skirtas peržiūrėti paslaugos mokesčius:
https://openbook.teliacloud.lt/Openbook/customer/login.jsp
OpenStack - Virtualių serverių valdymo portalas: https://vno1.teliacloud.lt/

Tačiau Galima naudotis bendra nuoroda, kurioje sudėti mygtukai vedantys į abu valdymo portalus:
https://openbook.teliacloud.lt/Openbook

Pabrėžiame, kad prisijungti prie abiejų Savitarnos portal naudojamos atskiros paskyros.
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Rekomenduojame pradėti naudotis Paslauga prisijungiant prie OpenBook ir susipažįstant su Paslaugos
valdymu. Vėliau pereiti prie Virtualių resursų valdymo portalo – OpenStack.
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3. OpenBook savitarnos portalo apžvalga
3.1. Meniu punktai
Prisijungus prie OpenBook matomi tokie Meniu punktai:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Customer. Dashboard. Šioje skiltyje rodoma apibendrinta virtualių resursų sunaudjimo informacija
per periodą.
Customer. Company Profile. Šioje skiltyje aprašyta vartotojo paskyros informacija.
Customer. Users. Šioje skiltyje aprašyti vartotojai, galintys prisijungti prie paskyros. Vartotojas,
turintis CustomerAdmin rolę, gali kurti naujus paskyros vartotojus ir priskirti jam atitinkamas roles:
CustomerAdmin – absoliučias OpenBook teises turintys vartotojai.
CustomerBillingAdmin – vartotojas, galintys prisijungti tik prie OpenBook paskyros.
Query. Infrastucture. Šioje skiltyje vartotojas gali surasti informaciją apie savo virtualius objektus ir
jų resursus.
Query Infrastructure events. Šioje skiltyje galima rasti informaciją apie pasikeitimus su virtualiais
objektais.
Query. Invoices. Šioje skiltyje pateikiamos suformuotos sąskaitos už sunaudotus virtualius resursus
per praėjusius mėnesius.
Query. Unbilled Charges. Šioje skiltyje pateikiamos suformuotos sąskaitos už sunaudotus virtualius
resursus per einamąjį mėnesį.
Reports. Consumption Trends. Šioje skiltyje pateikiamos virtualių resursų sunaujimo tendencijos
pasirinktam laikotarpiui.
Reports. Spend Overt Time. Šioje skiltyje pateikiamos ataskaitos apie išleistus pinigus per pasirinktą
laikotarpį.
Projects. Tenant Name. Dashboard. Šioje skiltyje pateikiama apibendrinta informacija.
Project. Tenant Name. Quota Management. Šioje skiltyje pateikiama informacija apie Virtualių
resursų kvotos kiekius, suteiktus paskyrai. Esant poreikiui padidinti kvotų dydžius, reikia užsakyti
naujas kvotas kreipiantis į Telia pagalbos tarnybą (Trumpasis tel. nr.: 1816. El. paštas:
ITsupport@telia.lt). Šio portalo naudoti kvotos keitimo užsakymui negalima.
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3.2 Vartotojų valdymas
Sekančiame etape, Vartotojas, norėdamas tiesiogiai prisijungti prie resursų valdymo portalo (OpenStack)
turi jungtis adresu https://vno1.teliacloud.lt
Prisijungimui prie OpenStack aplinkos reikalingas vartotojo vardas ir slaptažodis, kuriuos gavote iš Telia
pagalbos tarnybos.
Yra dviejų tipų OpenStack vartotojai:
•
•

ReadOnly – vartotojas, galintis tik stebėti virtualius resursus, serverius iš kitą Virtualią infrastruktūrą
jungiantis per https://vno1.teliacloud.lt
Administrator – vartotojas, galintis kurti naujus serverius ir valdyti virtualius resursus jungiantis per
https://vno1.teliacloud.lt

3.3 Slaptažodžio atstatymas
Primename, kad prisijungti prie skirtingų aplinkų (OpenBook ir OpenSack) naudojami atskiri Vartotojai.
Jei pamiršote prisijungimo slaptažodį, priklausomai nuo Sistemos elkitės atitinkamai:
•

OpenBook atveju eikite į pradinį Telia Cloud paslaugos (OpenBook) puslapį:

https://openbook.teliacloud.lt/Openbook/customer/login.jsp

Spauskite „Forgot Password?“.
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Suveskite vartotojo vardą (e-mail) ir spauskite Submit. Slaptažodžio keitimo nuorodą gausite nurodytų
el.paštu.

•

OpenStack (https://vno1.teliacloud.lt) vartotojo slaptažodžiui pakeisti kreipkitės į Telia Pagalbos
tarnybą. Trumpasis tel. nr.: 1816. El. paštas: ITsupport@telia.lt

4.OpenStack Savitarnos portalo apžvalga
Prie OpenStack Savitarnos portalo prisijungti galima per tiesioginę nuorodą: https://vno1.teliacloud.lt/
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Vartotojo vardas ir slaptažodis buvo pateiktas atskiru elektroniniu laišku ir SMS žinute.
Prisijungus prie valdymo sistemos matomas toks langas:

Viršuje yra išdėstytas platformos valdymo meniu, o „Overview“ skiltyje žemiau yra pateikiama naudojamų
išteklių apžvalga, o taip pat suteiktų išteklių maksimalus limitas.
Pagrindiniai meniu punktai yra šie:
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Meniu punktas Project apima išteklių valdymą, Identity – klientui priskirtų virtualių duomenų centrų
(Projects) valdymą. Šiame vartotojo vadove aptariama Project meniu punkto dalis.

4.1 Telia Cloud Platform virtualių išteklių valdymas
Meniu punktas Project apima tokias pagrindines sritis:

1. Compute dalis valdo virtualaus duomenų centro išteklius, tokius kaip virtualios mašinos, loginiai diskai,
virtualių mašinų šablonai, o taip pat leidžia valdyti prieigos ir saugumo parametrus.
2. Network dalis valdo tinklo išteklius – virtualius tinklus, jų potinklius, virtualius maršrutizatorius, DHCP ir
maršrutizavimo parametrus.
3. Orchestration dalis suteikia infrastruktūros automatizavimo ir orkestravimo galimybes naudojant
OpenStack Heat šablonus ir darbo sekas (workflows).
4. Backups dalis apima pagrindines funkcijas, skirtas rezervinio kopijavimo parametrų ir eigos nustatymui,
redagavimui/trynimui, peržiūrai, duomenų iš pasirinktos rezervinės kopijos atstatymui.
Jei Paskyroje turite kelis Tenantus (Projektus) tarp jų galite persijunginėti Meniu punkte Project
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5. Virtualios infrastruktūros parengiamieji darbai
Prieš pradedant naudoti savo virtualų duomenų centrą reikia pasirinkti:
•

•

•

•

•

Tinklo realizacijos tipą:
•
naudoti tik išorinius IP adresus, tiesiogiai pasiekiamus iš Interneto. Pasirinkus šį variantą
galima iš karto pereiti prie virtualių mašinų kūrimo ir vėliau sukurti kitus reikalingus tinklus.
•
naudoti tiek išorinius, tiek vidinius IP adresus bei kitų tinklų IP adresus, pvz., MPLS. Šio
varianto realizacija aprašoma Virtualių tinklų skyriuje.
Procesoriaus našumo tipą ir virtualių mašinų (Instance) konfigūracijas (Flavors):
•
Virtualūs procesoriai Telia Cloud platformoje yra dviejų tipų – įprastiniai (GC tipo) ir aukšto
našumo (HPC tipo).
•
Priklausomai nuo pasirinkto virtualaus procesoriaus tipo yra pateikiami iš anksto paruošti
virtualių mašinų šablonai, kurie apima virtualių procesorių kiekį, operatyvinės atminties dydį ir
bazinį diską operacinei sistemai.
•
Jeigu nerandate nei vienos jūsų poreikiams tinkamos virtualios mašinos konfigūracijos –
prašome susisiekti su aptarnaujančiu vadybininku ar pagalbos tarnyba.
•
Virtualių mašinų ir joms priskirtų išteklių galima sunaudoti tiek, kiek leidžia suteikti paslaugų
limitai. Jei pasiekėte suteiktų limitų ribas, jas praplėsti galite naudodamiesi OpenBook įrankiu,
Projects skiltyje radę Quota Management, ir nurodę naują pasirinkto parametro ribą.
Užsakymas bus įvertintas ir patvirtintas Telia darbuotojų.
Papildomų virtualių diskų (Volumes) tipus ir dydžius:
•
Virtualūs diskai naudojami duomenims saugoti. Rekomenduojame nenaudoti bazinių virtualių
mašinų diskų svarbiems duomenims saugoti, kadangi neteikiame bazinių virtualių diskų
našumo užtikrinimo paslaugos, kuri taikoma papildomiems virtualiems diskams.
•
Papildomi virtualūs diskai yra trijų našumo tipų: Tier-1 (SSD diskai), Tier-2 (SAS diskai) ir Tier-3
(NL-SAS diskai). Kiekvienam našumo tipui yra taikomi maksimalios greitaveikos ribojimai per
IOPS.
•
Virtualūs diskai egzistuoja nepriklausomai nuo virtualių mašinų, nebent yra sukonfigūruota
kitaip.
•
Kiekviena virtuali mašina gali turėti tiek virtualių diskų, kiek palaiko OS.
•
Virtualiai mašinai vienu metu gali būti priskirti skirtingų našumo tipų virtualūs diskai, pvz., 2
diskai Tier-1 tipo + 1 diskas Tier-3 tipo.
•
Virtualių diskų galima sukurti tiek ir tokio dydžio, kiek leidžia suteikti paslaugų limitai.
Tinklo ugniasienės taisykles:
•
Kiekviename virtualiame duomenų centre yra naudojamos tik tam virtualiam duomenų
centrui galiojančios tinklo ugniasienės taisyklės.
•
Tinklo ugniasienės taisyklių rinkiniai (Security Groups) pagal nutylėjimą yra minimalistiniai,
užtikrinantys bazinį tinklo funkcionalumą, kuris leidžia virtualioms mašinoms gauti tinklo,
vartotojų autentifikacijos ir kitą informaciją iš OpenStack sisteminių paslaugų, ir leidžia tik
išeinantį (Egress) tinklo srautą.
•
Visos įeinančio (Ingress) srauto taisyklės turi būti apibrėžtos atskirai, pagal vartotojui
reikalingas paslaugas (SSH, RDP, HTTP, HTTPS, ir t.t.) ir jų pasiekiamumo ribojimus.
•
Kiekvienai virtualiai mašinai gali būti taikomas daugiau nei vienas ugniasienės taisyklių
rinkinys, kadangi ugniasienės taisyklių rinkiniai gali būti vienas kitą papildantys.
OS autentifikacijos priemonės:
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•

•
•

•

Standartiniai CentOS, RedHat, Ubuntu šablonai (Images) pateikiami su tik su SSH raktų
autentifikacija ir Telia Lietuva nėra žinomi root vartotojo prisijungimai. Kitaip tariant,
paleidžiant virtualią mašiną iš standartinio šablono būtina virtualios mašinos kūrimo metu
nurodyti SSH raktą – to nepadarius prie jos prisijungti bus neįmanoma. Standartiniai vartotojų
vardai sudiegiami kartu su Image:
• RedHat – username: cloud-user;
• Ubuntu – username: ubuntu;
• CentOS – username: centos;
SSH raktus galima susigeneruoti tiek pačioje Telia Cloud platformoje, tiek ir importuoti jau
turimus.
Windows OS standartiniai šablonai sukurti taip, kad slaptažodis nustatomas naudojant KVM
konsolę (Instance Console) pirmą kartą paleidus virtualią mašiną. Standartinis username:
Administrator.
Jeigu vartotojas įkelia savo sukurtus OS šablonus – Telia Lietuva tokių OS šablonų nevaldo ir
nepriima jokios atsakomybės dėl jų autentifikacijos saugumo ar kitų veikimo parametrų.

5.1 Virtualių resursų naudojimas (virtualios mašinos, loginiai diskai, virtualių mašinų
šablonai)
5.1.1 SSH raktų naudojimas
•
•
•
•
•

•

SSH raktai naudojami prisijungimui prie virtualių mašinų ir yra individualūs kiekvienam
virtualiam duomenų centrui.
Virtualiame duomenų centre naudojamų SSH raktų skaičius nėra ribojamas.
SSH raktai gali būti sugeneruojami Telia Cloud platformoje arba importuojami jau naudojami.
SSH raktai Telia Cloud platformoje yra RSA PEM formato.
SSH raktai valdomi per meniu punktą Compute → Access & Security → Key Pairs

Norint sugeneruoti SSH raktą reikia pasirinkti veiksmą „Create Key Pair“. Svarbu: sugeneravus
raktą nepamirškite jo iš karto atsiųsti („Download key pair“ nuoroda) ir išsaugoti saugioje
vietoje. Sugeneruotame rakte yra tiek privati, tiek ir viešoji dalis, tačiau Telia Cloud sistemoje
išsaugoma tik viešoji rakto dalis ir daugiau sugeneruoto rakto atsiųsti nebepavyks.
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•
•

Norint importuoti esamą SSH raktą reikia pasirinkti veiksmą „Import Key Pair“. Importuojama
viešoji (public) rakto dalis RSA PEM formatu.
Jeigu vartotojas naudoja Windows OS ir nori jungtis prie Linux ar FreeBSD virtualių mašinų su
SSH autentifikacija – reikės naudoti Windows OS tinkamą SSH klientinę programą ir PEM
formato raktą konvertuoti į tokį formatą, koks yra priimtinas SSH klientinei programai. Toliau
pateikiamas pavyzdys kaip RSA PEM formato raktą panaudoti plačiai naudojamoje
programoje PuTTY, skirtai jungtis SSH protokolu.
o
PuTTY programinę įrangą galima atsisiųsti iš čia:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
o
Rekomenduojame atlikti diegimą naudojant MSI diegimo paketą („Windows MSI
installer package“).
o
Paleidžiame programą PuTTY Key Generator (PuTTYgen).
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o

PuTTY Key Generator programoje importuojame atsisiųstą sugeneruotą PEM failą su
raktais – meniu punktas Conversions → Import Key.

o

Atsiradusiame lange surandame išsaugotą PEM formato raktų failą ir spaudžiame
Open/Atverti.
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o

Jeigu veiksmai atlikti tinkamai – raktas bus užkrautas ir jį bus galima išsaugoti PuTTY
tinkamu PPK formatu.

o

Pasirenkame veiksmą „Save private key“ ir išsaugome konvertuotą raktą PuTTY
tinkamu formatu (PPK) saugioje vietoje. Saugumo sumetimais rekomenduojame
nustatyti rakto apsaugą slaptažodžiu, jį nurodant laukelyje „Key passphrase“ ir
pakartojant laukelyje „Confirm passphrase“. Turi būti pasirinktas rakto tipas SSH-2 RSA.
Jeigu vis dėlto pasirenkama slaptažodžio nenurodyti – programa pateiks įspėjimą,
tačiau leis raktą išsaugoti.

o
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o

o
o

o

Išsaugome raktą PPK formatu.

Telia Cloud sistemoje jau yra saugoma viešoji rakto dalis (Public Key), todėl jos
išsaugoti nereikia.
PuTTY programoje PPK formato raktą autentifikacijai reikia nurodyti skiltyje
Connection → SSH → Auth, laukelyje „Private key file for authentication“.

PPK formato raktą taip galima naudoti programose WinSCP ar FileZilla.
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5.2 Tinklo ugniasienės taisyklių tvarkymas
Norint prisijungti prie virtualaus serverio per Išorinį tinkle adresą, būtina nustatyti Tinklo ugniasienės
taisykles, kurios aprašytų iš kurių IP ir kokiais portais yra praleidžiami prisijungimai.
Pagal nutylėjimą yra sukurta taisyklė, kuri neleidžia jokių prisijugnimų iš išorės, bet išleidžia prisijungimus
iš serverio į išorę visais portais į visus IP adresus.
Tinklo ugniasienės taisyklių tvarkymas vykdomas per meniu punktą Compute → Access & Security →
Security Groups.
•

Pagal nutylėjimą yra sukurta taisyklių grupė „Default“, kurios negalima pašalinti, tačiau jos
taisykles galima keisti.

•

Norint sukurti naują taisyklių grupę reikia pasirinkti veiksmą „Create Security Group“, o norint
pašalinti visą grupę – „Delete Security Groups“ prieš tai pažymėjus tą grupę ar kelias grupes
sąraše.
Taisyklių tvarkymas atliekamas veiksmu „Manage Rules“ pasirinktai taisyklių grupei.
Tvarkant taisyklių grupės taisykles žinotina, kad jau įvestas taisykles galima sukurti arba
ištrinti, tačiau negalima keisti. Jeigu norima taisyklę pakeisti, rekomenduojame sukurti naują
taisyklę ir tada pašalinti tą, kurią norima keisti.
Taisyklės yra dviejų krypties tipų – įeinančio srauto (Ingress) ir išeinančio srauto (Egress).
Pagal nutylėjimą „Default“ taisyklių grupėje pateikiamos taisyklės gali būti pašalintos
vartotojo nuožiūra. Šios taisyklės leidžia virtualioms mašinoms išeinantį tinklo srautą, tačiau
jokio įeinančio srauto.
Taisyklių pagalba galima kontroliuoti įeinantį ir išeinantį tinklo srautą TCP, UDP, ICMP ir kitais
protokolais, naudojantis jau pateikiamais tinklo paslaugų šablonais arba apsirašant
individualias taisykles.

•
•

•
•

•
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•

Taisyklių rinkinys taikomas virtualios mašinos lygiu.
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•
•

Virtuali mašina gali neturėti jai priskirtos taisyklių grupės ar grupių – tokiu atveju joks tinklo
srautas nebus galimas.
Žemiau pateikiamame pavyzdyje, naudojantis SSH paslaugos šablonu, sukuriama įeinantį
SSH srautą leidžianti taisyklė iš bet kokio adreso.

Jei reikalinga daugiau galimybių turinti ugniasienė ar VPN prisijungimo maršrutizatorius, prašome kreiptis
į Telia Pardavimų vadybininką, kuris jums pasiūlys galimus variantus pagal jūsų poreikius.

5.3 Virtualios mašinos sukūrimas naudojant Telia Cloud OS šablonų katalogą
•

Virtualios mašinos sukūrimas vykdomas per meniu punktą Compute → Instances, pasirinkus
veiksmą „Launch Instance“.

•
•

Veiksmas „Launch Instance“ iškviečia virtualios mašinos sukūrimo vedlį.
Pirmame vedlio lange „Details“ nurodomas virtualios mašinos pavadinimas („Instance
Name“), kokiame duomenų centre („Availability Zone“) ši virtuali mašina bus sukurta, ir kiek
tokios konfigūracijos virtualių mašinų reikia sukurti („Count“). Baigus duomenų įvedimą
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pereiname į kitą vedlio žingsnį pasirenkant veiksmą „Next“.

•

Antrame vedlio lange „Source“ nurodome iš kokio šaltinio („Select Boot Source“) bus
paimta virtualios mašinos operacinė sistema (OS): standartinio šablono („Image“), virtualios
mašinos kopijos („Instance Snapshot“), virtualaus disko („Volume“) ar virtualaus disko
kopijos („Volume Snapshot“). Dažniausiai naudojamas pasirinkimas yra standartinis
šablonas („Image“), tokiu atveju yra pateikiamas šablonų sąrašas, iš kurio norimą
pasirenkame spausdami pliuso ženklą. Baigus pasirinkimą pereiname į kitą vedlio žingsnį
pasirenkant veiksmą „Next“. Žemiau pateikiamame pavyzdyje yra pasirinktas Ubuntu 16.04
LTS OS šablonas.

•

Jeigu OS diskui turite specialių reikalavimų, rekomenduojame nurodyti, kad būtų sukurtas
naujas virtualus diskas („Create New Volume“ → Yes) – taip pat galima nurodyti, kad toks
virtualus diskas būtų ištrintas, kai bus ištrinta ir pati virtuali mašina („Delete Volume on
Instance Delete“ → Yes). Tokiu būdu kuriamo virtualaus disko dydis negali būti mažesnis
kaip 50 GB, kitu atveju vartotojas prisiima atsakomybę už netinkamai veikiančią virtualią
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mašiną.

•

Trečiame vedlio lange „Flavor“ pasirenkama virtualios mašinos resursų (vCPU, RAM ir OS
disko dydis) konfigūracija iš pateikiamo šablonų sąrašo prie norimo šablono spaudžiant
pliuso ženklą. Baigus pasirinkimą pereiname į kitą vedlio žingsnį pasirenkant veiksmą
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„Next“.

•

•

Jau sukurtos virtualios mašinos resursų šabloną galima keisti, pasirenkant veiksmą „Resize“
kai virtuali mašina yra išjungta („Power Off“). Pastaba Nr.1: Flavor pakeitimas virtualiai
mašinai į mažesnių parametrų Flavor yra GALIMAS tik jei nesikeičia „Root disk size“ (pvz
VPS.D5 > VPS.D3 - NEGALIMAS; iš gc1.b4> gc1.b2 - GALIMAS). Pastaba Nr.2: Jei Virtuali
mašina paleista iš „Volume“, tai Flavor pakeitimas į didesnį, nepadidina disko dydžio (pvz.
VPS.D2 > VPS.D4). Norint padidinti root disko dydį, reikia didinti Volume dydį, prieš tai
ištrynus (DELETE) virtualią mašiną, kuri pakelta iš Volume. Svarbu, kad kuriant tokią mašiną
nebuvo pažymėtas laukelis ištrinti diską, kai ištrinama virtualu mašina.
Ketvirtame vedlio lange „Networks“ pasirenkamas tinklas ar tinklai spaudžiant pliuso
ženklą, kurie bus paduoti kuriamai virtualiai mašinai atskirų tinklo plokščių pavidalu, t.y.
kiekvienas priskirtas tinklas virtualioje mašinoje gauną atskirą virtualią tinklo plokštę.
Žemiau pateikiamame pavyzdyje vartotojas nėra sukūręs jokių vidinių tinklų, nenaudoja
MPLS tinklų, tik viešąjį Internetą ir išorinį IP adresą priskiriamą tiesiai virtualiai mašinai.
Tokiu atveju virtualios mašinos virtuali tinklo plokštė turės automatiškai sukonfigūruotą
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išorinį IP adresą, priskirtą iš bendro išorinių IP adresų ruožo.

•

•

•

Penktame vedlio lange „Network Ports“ galima pasirinkti iš anksto sukurtas tinklo
komutacines jungtis, kurios gali būti specialiai parinkti IP adresai iš valdomų tinklų ir jų
potinklių. Paprastai tokių jungčių nebūna, todėl galima pereiti į kitą vedlio žingsnį
pasirenkant veiksmą „Next“.
Šeštame vedlio žingsnyje „Security Groups“ reikia pasirinkti kokią papildomą tinklo
ugniasienės taisyklių grupę taikyti kuriamai virtualiai mašinai, spaudžiant pliuso ženklą.
„Default“ taisyklių grupė būna jau pridėta. Baigus pasirinkimą pereiname į kitą vedlio
žingsnį pasirenkant veiksmą „Next“.

Septintame vedlio žingsnyje „Key Pair“ reikia pasirinkti SSH raktą, kuris bus naudojamas
autentifikacijai jungiantis numatytuoju vartotojo vardu, spaudžiant pliuso ženklą. Baigus
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pasirinkimą jau galima paleisti virtualią mašiną pasirenkant veiksmą „Launch Instance“.

•

•

Jeigu norima atlikti papildomus virtualios mašinos konfigūravimo veiksmus naudojant
cloud-init instrukcijas – tai galima atlikti vedlio žingsnyje „Configuration“ ir virtualiai mašinai
priskirti metaduomenis – žingsnyje „Metadata“.
Sukurta virtuali mašina atsiras virtualių mašinų sąraše, kaip pavyzdyje žemiau.

Šiame sąraše galime matyti virtualios mašinos pavadinimą, ant kurio paspaudus pateksime į
langą su virtualios mašinos kortele.
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•

Virtualios mašinos kortelėje pateikiama apžvalga („Overview“), OS žurnalas („Log“), KVM
konsole („Console“), veiksmų žurnalu („Action Log“) ir veiksmų sąrašu.

•

Virtualios mašinos veiksmų sąrašas pateikiamas ir aptariamas žemiau:
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•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Veiksmas „Create Snapshot“ sukuria virtualios mašinos
momentinę atsarginę kopiją, kurią galima panaudoti
kaip naujos virtualios mašinos šaltinį.
Veiksmas „Associate Floating IP“ leidžia priskirti išorinį
IP adresą iš tinklų, kurie pažymėti kaip išoriniai.
Veiksmas „Attach Interface“ leidžia priskirti
papildomus tinklus per atskiras virtualias tinklo
plokštes.
Veiksmas „Detach Interface“ leidžia atjungti priskirtus
tinklus, atjungiant atskiras virtualias tinklo plokštes
pasirenkant IP adresus.
Veiksmas „Edit Instance“ leidžia koreguoti virtualios
mašinos pavadinimą ir taikytinas tinklo ugniasienės
taisyklių grupes.
Veiksmas „Update Metadata“ leidžia valdyti virtualios
infrastruktūros metaduomenų žymes (jeigu tokios
naudojamos).
Veiksmas „Edit Security Groups“ leidžia valdyti šiai
virtualiai mašinai taikytinas tinklo ugniasienės taisyklių
grupes.
Veiksmas „Console“ atidaro langą su KVM konsole.
Veiksmas „View Log“ atidaro OS veiksmų žurnalą.
Veiksmas „Pause Instance“ sustabdo virtualią mašiną
išsaugant jos būseną ir serverio RAM.
Veiksmas „Suspend Instance“ sustabdo virtualią
mašiną išsaugant jos būseną ir serverio RAM į diską ir
atlaisvina resursus.
Veiksmas „Shelve Instance“ sustabdo virtualią mašiną,
išsaugo jos momentinę kopiją („Snapshot“) ir vėliau ją ištrina.
Veiksmas „Resize Instance“ leidžia pakeisti virtualios mašinos išteklių šabloną, tačiau tai
reikalauja virtualios mašinos stabdymo.
Veiksmas „Lock Instance“ apsaugo virtualią mašiną nuo jos ištrynimo, šablono keitimo,
stabdymo, perkrovimo, išjungimo ir pan.
Veiksmas „Unlock Instance“ panaikina „Lock Instance“ veiksmo pasekmes.
Veiksmas „Soft Reboot Instance“ operacinei sistemai nusiunčia pranešimą pradėti sistemos
perkrovimą. Šis veiksmas reikalauja papildomo veiksmo patvirtinimo.
Veiksmas „Hard Reboot Instance“ įvykdo staigų virtualios mašinos išjungimą ir pakartotinį
įjungimą („Reset“). Šis veiksmas reikalauja papildomo veiksmo patvirtinimo.
Veiksmas „Shut Off Instance“ įvykdo virtualios mašinos išjungimą. Šis veiksmas reikalauja
papildomo veiksmo patvirtinimo.
Veiksmas „Rebuild Instance“ sukuria virtualią mašiną iš naujo, išsaugant dabar naudojamą
išteklių šabloną, pavadinimą, tinklo išteklius (IP adresus ir pan.), panaikinant atliktus
pakeitimus OS diske ir atkuriant viską iki pradinės OS šablono būsenos.
Veiksmas „Delete Instance“ ištrina ir panaikina virtualią mašiną. Šis veiksmas reikalauja
papildomo veiksmo patvirtinimo.
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5.4 Virtualios mašinos Resursų (Flavor) keitimas
Esant poreikiui pakeisti Virtualios mašinos CPU ir RAM parametrus (Flavor) Rekomenduojame tai atlikti
išjungtai (Powered off) Virtualiai mašinai.
Pakeisti Flavor reikia iš meniu pasirinkimų pasirinkti Resize Instance.

Atsiradusiame meniu pasirinkite į kokį Naują Flavor norite keisti. Spauskite Resize.

27

Pasibaigus operacijai Virtualios mašinos Resursų dydis bus pakeistas.
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6 Loginiai diskai – jų valdymas, momentinės atsarginės kopijos
Loginių diskų (angl. „Volumes“) valdymas vykdomas pasirinkus meniu punktą
Project→Compute→Volumes.

6.1 Naujo loginio disko kūrimas
o

Norint sukurti naują loginį diską reikia pasirinkti veiksmą „Create Volume“.

o

Naujo disko kūrimo lange reikia nurodyti disko pavadinimą („Volume Name“), tipą („Type“), dydį
(„Size“) ir kuriame duomenų centre („Availability Zone“) šis diskas turi būti sukurtas.
Pagrindiniai disko tipai yra trys: Tier-1 (SSD diskas), Tier-2 (SAS diskas) ir Tier-3 (NL-SAS).
Minimalus disko dydis – 1 GB. Maksimalus – 10TB.
Kuriamas diskas turi būti tame pačiame duomenų centre (Availability zone) kaip ir virtuali mašina,
prie kurios šis diskas bus prijungtas.
Galima sukurti naują diską esamo OS šablono pagrindu, tokiu atveju laukelyje „Volume Source“
reikia pasirinkti reikšmę „Image“ ir atsiradusiame laukelyje „Use image as source“ pasirenkame
šabloną. Jeigu šablonui yra nustatyti minimalūs disko dydžio reikalavimai – minimalus disko dydis
bus lygus nustatytam minimaliam šablono disko dydžiui.
Taip pat galima kurti naują diską esamo disko pagrindu, tokiu atveju laukelyje „Volume Source“
reikia pasirinkti reikšmę „Volume“ ir atsiradusiame laukelyje „Use a volume as source“
pasirenkame diską, kurio turinys bus nukopijuotas į naująjį diską. Minimalus naujo disko dydis bus
lygus naudojamo esamo disko dydžiui.

o
o
o
o

o
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6.2 Loginio disko prijungimas prie virtualios mašinos
o

Loginio disko prijungimas prie virtualios mašinos vykdomas pasirinkus loginį diską ir veiksmą
„Manage Attachments“.

o

Lange „Manage Volume Attachments“, laukelyje „Attach to Instance“ reikia nurodyti virtualią
mašiną (iškrentančio sąrašo pagalba), prie kurios loginis diskas bus prijungtas. Laukelyje „Device
Name“ nurodomos reikšmės šiuo metu ignoruojamos.

o

Pasirinkus veiksmą „Attach Volume“ loginis diskas bus pajungiamas prie virtualios mašinos
(būsena „Attaching“) ir sėkmingai jį prijungus būsena pasikeis į „In-use“.

o

Linux OS pajungtą diską galima naudoti iš karto, o Windows OS reikia papildomai atlikti pajungto
loginio disko įjungimą ir inicializaciją naudojant Disk Manager.
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6.3 Loginio disko atjungimas nuo virtualios mašinos
o

Loginio disko atjungimas nuo virtualios mašinos vykdomas pasirinkus loginį diską, kurio būsena
yra „In-use“, ir veiksmą „Manage Attachments“. Rekomenduojama, kad prieš vykdant loginio
disko atjungimą Telia Cloud platformoje diskas būtų taip pat tvarkingai atjungtas OS priemonėmis.

o

Lange „Manage Volume Attachments“ parodoma informacija prie kokios virtualios mašinos dabar
šis loginis diskas yra prijungtas ir atjungimas vykdomas pasirenkant veiksmą „Detach Volume“.

o

Pasirinkus veiksmą „Detach Volume“ parodomas įspėjamasis pranešimas apie atjungiamą loginį
diską ir paprašoma vartotojo patvirtinimo paspaudžiant mygtuką „Detach Volume“, ir loginis
diskas bus atjungtas.
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o
o

Įvykdžius veiksmą „Detach Volume“ loginio disko būsena pakeis į „Detaching“ ir, sėkmingai
atjungus, dar kartą pasikeis į „Available“.
Pastaba: loginio disko negalima ištrinti pasirinkus veiksmą „Delete“ tol, kol jis yra prijungtas prie
virtualios mašinos. Bandant tai padaryti bus parodytas klaidos pranešimas, kurio pavyzdys žemiau.

6.4 Loginio disko išplėtimas
o
o
o

o
o

Horizon valdymo aplinkoje galima išplėsti tik neprijungtus loginius diskus, t.y. tokius, kurių būsena
yra „Available“. Prijungtų, t.y. tokių, kurių būsena „In-use“, išplėsti negalima.
Norint išplėsti loginį diską reikia jį susirasti loginių diskų sąraše, pasirinkus meniu punktą
Project→Compute→Volumes, tada pasirinkti veiksmą „Extend Volume“.
Lange „Extend Volume“ laukelyje „New Size“ reikia nurodyti pageidaujamą naują disko dydį.

Nurodžius pageidaujamą naują dydį ir pasirinkus veiksmą „Extend Volume“ loginis diskas bus
plečiamas (būsena „Extending“) ir baigus išplėtimą būsena grįš atgal į „Available“.
Pastaba: loginių diskų dydžio sumažinti negalima.

6.5 Loginio disko tipo keitimas
o

o

o

Norint pakeisti loginio disko tipą, pvz., iš Tier-2 į Tier-1, reikia jį susirasti loginių diskų sąraše,
pasirinkus meniu punktą Project→Compute→Volumes, tada pasirinkti veiksmą „Change Volume
Type“.
Svarbu: galima pakeisti tik neprijungtų loginių diskų, t.y. tokių, kurių būsena yra „Available“.
Prijungtų, t.y. tokių, kurių būsena „In-use“, tipo keitimas negalimas. Sistema gali leisti pradėti
disko keitimą prijungtam loginiam diskui, tačiau tokia keitimo procedūra negalės būti baigta
(būsena „Retyping“ niekada nesibaigs) ir gali turėti labai neigiamų padarinių duomenims, pvz.,
duomenys bus prarasti.
Lange „Change Volume Type“ reikia nurodyti naująjį pageidaujamą loginio disko tipą, pasirinkti
„Migration Policy“ reikšmę „On Demand“ ir pasirinkti veiksmą „Change Volume Type“. Svarbu:
„Migration Policy“ lauko reikšmė privalo būti „On Demand“ – kitaip disko keitimas nebus
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vykdomas.

o
o

Pradėjus loginio disko tipo keitimą jo būsena pasikeis į „Retyping“, o baigus keitimą – grįš atgal į
„Available“.
Pastaba: loginio disko keitimas yra pakankamai ilgas procesas – 10 GiB disko tipo keitimas
užtrunka apie 1 minutę.

6.6 Loginio disko pavadinimo keitimas
o

Norint pakeisti loginio disko pavadinimą, pvz., iš „diskas-1“ į „senas-diskas“, reikia jį susirasti
loginių diskų sąraše, pasirinkus meniu punktą Project→Compute→Volumes, tada pasirinkti
veiksmą „Edit Volume“.

o

Pasirinkus veiksmą „Edit Volume“ atsiranda langas, kuriame galima paredaguoti loginio disko
pavadinimą laukelyje „Volume Name“ ir, jeigu reikia, aprašą laukelyje „Description“. Galima
papildomai nustatyti požymį „Bootable“, jeigu loginis diskas paruoštas iš jo paleisti operacinę
sistemą – tai leis tokį diską naudoti kaip OS šaltinį kuriant naujas virtualias mašinas. Norint
išsaugoti atliktus pakeitimus reikia pasirinkti veiksmą „Submit“, norint, kad pakeitimai būtų
neišsaugoti – veiksmą „Cancel“.
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6.7 Loginio disko ištrynimas
o

Norint ištrinti loginį diską, reikia jį susirasti loginių diskų sąraše, pasirinkus meniu punktą
Project→Compute→Volumes, tada pasirinkti veiksmą „Delete Volume“.

o

Galima ištrinti tik tuos loginius diskus, kurių būsena yra „Available“, ir kurie neturi momentinių
atsarginių kopijų. Loginių diskų, kurių būsena ne „Available“, t.y. „In-use“, „Retyping“, „Attaching“,
„Detaching“ ir pan. – ištrinti negalima.
Pasirinkus veiksmą „Delete Volume“ parodomas langas, kuriame prašoma patvirtinti, kad tikrai
norima ištrinti loginį diską. Norint patvirtinti sprendimą reikia pasirinkti veiksmą „Delete Volume“,
norint nutraukti ištrynimo procedūrą – veiksmą „Cancel“.

o

o

o

Loginio disko ištrynimo procedūra yra galutinė ir neatšaukiama. Kitaip tariant, loginis diskas ir
jame saugomi duomenys yra pašalinami visam laikui. Vienintelė galimybė atgauti duomenis –
atstatyti loginį diską iš rezervinės kopijos (jeigu tokia yra).
Prieš trinant loginį diską, įsitikinkite, kad nėra sukurta jo momentinių kopijų. Jei tokių yra, reikia
jas ištrinti, prieš trinant patį Loginį diską.

6.8 Loginio disko dydžio keitimas
o
o
1.

Keisti galima tik nesisteminio disko dydį. Jei yra poreikis keisti sisteminio disko dydį, prašome
kreiptis į Telia Pardavimų Vadovą ir suderinti darbų poreikį bei kainas.
Papildomo Loginio disko dydžio keitimui atliekami veiksmai:
einame į Compute -> Volumes (1) -> išskleidžiame meniu (2) -> pasirenkame punktą Manage
Attachments (3):
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2.

Atjungiame esamą virtualų diską, spragtelėdami mygtuką Detach Volume (4):

3.

Patvirtiname atjungimą, spragtelėdami mygtuką Detach Volume (5):

4.

Patikriname ar norimas praplėsti Volume neturi aktyvių Volume Snapshots. Jei yra paprastas
snapshot tuomet ištriname, o jeigu yra trilio reikia padaryti Reset Workload. To neatlikus
plėtimo operacija nepavyks
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5. Einame į Volumes (6) -> išskleidžiame meniu (7) -> pasirenkame punktą Extend Volume (8):

6. Atsidariusiame lange rodomas virtualaus disko pavadinimas Volume Name (8), dabartinis disko
dydis Current Size (9). Naują virtualaus disko dydį nustatome New Size (10) ir spragtelime
mygtuką Extend Volume (11):

7. Einame į Volumes (12) -> išskleidžiame meniu (13) -> pasirenkame punktą Manage
Attachments (14):
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8. Atsidariusiame lange Attach To Instance (15) pasirenkame, prie kurios virtualios mašinos norime
pridėti virtualų diską, ir spragtelime mygtuką Attach Volume (16):

9. Atlikę veiksmus matome, kad virtualaus disko talpa Size (17) padidėjo, prie kokios virtualios
mašinos pridėtas diskas matome skiltyje Attached To (18):

6.9 Loginio disko tipo (Tier) keitimas
o

Atliekami tie patys pirmi 4 veiksmai kaip ir disko plėtimui. Nuo 5 punkto pasirinkimas kitoks:
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o

Atisdariusioje lentelėje pasirenkamas reikiamas Naujas disko tipas (Type)

✓
Tier-1 atitinka SSD disko tipą
✓
Tier-2 atitinka SAS disko tipą
✓
Tier-3 atitinka NL-SAS disko tipą
o Pasibaigus disko keitimo procesui atliekami veiksmai kaip ir su Loginio disko dydžio keitimu nuo
punkto Nr. 7

6.10 Loginio disko momentinės atsarginės kopijos ir jų valdymas
o Loginių diskų momentinės atsarginės kopijos (Snapshots) leidžia savarankiškai, pageidaujamu metu
atlikti pilną loginio disko atsarginę kopiją.
o Loginio disko momentinę atsarginę kopiją galima vėliau panaudoti jos pagrindu sukuriant naują loginį
diską, į kurį bus perkelti visi momentinėje atsarginėje kopijoje esantys duomenys.
o Norint padaryti loginio disko momentinę atsarginę kopiją reikia jį susirasti loginių diskų sąraše,
pasirinkus meniu punktą Project→Compute→Volumes, tada pasirinkti veiksmą „Create Snapshot“.
o Rekomenduojama momentines atsargines kopijas daryti atjungtiems nuo VM diskams – būsena
Available, tačiau taip pat galima atlikti ir naudojamų – būsena In-use – loginių diskų momentines
kopijas, tačiau nėra garantuojamas momentinės atsarginės kopijos duomenų vientisumas, ypač tais
atvejais, kai loginis diskas yra ypač intensyviai naudojamas rašymo operacijoms.
o Jeigu loginis diskas yra būsenos Available, pasirinkus veiksmą Create Snapshot parodomas langas,
kuriame reikės nurodyti momentinės atsarginės kopijos pavadinimą laukelyje Snapshot Name ir, jeigu
reikia, aprašymą laukelyje Description. Norint patvirtinti sprendimą reikia pasirinkti veiksmą „Create
Volume Snapshot“, norint nutraukti momentinės atsarginės kopijos kūrimo procedūrą – veiksmą
„Cancel“.
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o Jeigu loginis diskas yra būsenos „In-use“, pasirinkus veiksmą „Create Snapshot“ parodomas langas,
kuriame reikės nurodyti momentinės atsarginės kopijos pavadinimą laukelyje „Snapshot Name“ ir,
jeigu reikia, aprašymą laukelyje „Description“. Norint patvirtinti sprendimą reikia pasirinkti veiksmą
„Create Volume Snapshot (Force)“, norint nutraukti momentinės atsarginės kopijos kūrimo
procedūrą – veiksmą „Cancel“.

o Loginių diskų momentinių atsarginių kopijų sąrašas pateikiamas ir jos valdomos pasirinkus meniu
punktą Project→Compute→Volumes ir perėjus į kortelę „Volume Snapshots“.

o Norint momentinę atsarginę loginio disko kopiją atstatyti į naują loginį diską reikia iš loginių diskų
momentinių atsarginių kopijų sąrašo pasirinkti norimą kopiją ir pasirinkti veiksmą „Create Volume“.
o Pasirinkus veiksmą „Create Volume“ parodomas langas, kuriame reikia nurodyti naujo, iš
momentinės atsarginės loginio disko kopijos, kuriamo disko pavadinimą laukelyje „Volume Name“,
jeigu reikia aprašymą laukelyje „Description“, iš kokios momentinės atsarginės kopijos bus
kopijuojami duomenys laukelyje „Use snapshot as a source“ naudojant iškrentantį sąrašą, disko
našumo tipą laukelyje „Type“ ir naujo disko dydį laukelyje „Size“ – disko dydis turi būti lygus arba
didesnis už momentinės atsarginės kopijos dydį. Norint patvirtinti sprendimą reikia pasirinkti veiksmą
„Create Volume“, norint nutraukti naujo disko kūrimą naudojant momentinę atsarginę kopiją –
veiksmą „Cancel“.
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o Norint pakeisti momentinės atsarginės loginio disko kopijos pavadinimą ir/arba aprašymą reikia
pasirinkti veiksmą „Edit Snapshot“. Pasirinkus veiksmą „Edit Snapshot“ parodomas langas, kuriame
galima pakeisti pavadinimą laukelyje „Snapshot Name“ ir, jeigu reikia, aprašymą laukelyje
„Description“. Norint patvirtinti duomenų keitimą reikia pasirinkti veiksmą „Save Changes“, norint
nutraukti duomenų keitimą – veiksmą „Cancel“.
o Norint ištrinti momentinę atsarginę loginio disko kopiją reikia pasirinkti veiksmą „Delete Volume
Snapshot“. Pasirinkus veiksmą „Delete Volume Snapshot“ parodomas langas, kuriame prašoma
patvirtinti, kad tikrai norima ištrinti momentinę atsarginę loginio disko kopiją. Norint patvirtinti
sprendimą reikia pasirinkti veiksmą „Delete Volume Snapshot“, norint nutraukti ištrynimo procedūrą
– veiksmą „Cancel“.
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7 Virtualūs tinklai, potinkliai (OpenStack Network)
Tinklų valdymas vykdomas pasirinkus meniu punktą Project→ Network →
Meniu punktas “Network Topology” grafiškai atvaizduoja tinklo topologiją
ir virtualias mašinas joje.
Meniu punktas „Networks“ pateikia tinklų sąrašą, leidžia valdyti tinklus ir
jų potinklius, potinklių DHCP ir statinio maršrutizavimo paslaugas.
Meniu punktas „Routers“ pateikia virtualių maršrutizatorių sąrašą ir leidžia
virtualius maršrutizatorius valdyti.

7.1 Virtuali tinklų infrastruktūra
Tinklai OpenStack aplinkoje yra trijų pagrindinių tipų:
1) išoriniai tinklai (angl. External Networks, pvz. Internetas);
2) paslaugos tiekėjo tinklai (angl. Provider Networks, pvz., NKDPS/MPLS/VPLS tinklai);
3) vidiniai virtualaus duomenų centro tinklai (angl. Tenant Networks).

7.2 Išoriniai tinklai
o Išorinius tinklus sukurti, valdyti ir pateikti į virtualų duomenų centrą gali tik
paslaugos tiekėjas.
o Išoriniai tinklai suteikia prieigą prie Interneto naudojantis Telia Lietuva ryšio
kanalais, duomenų centrų infrastruktūra ir/ar kitomis paslaugomis.
o Pagal nutylėjimą klientams yra pateikiamas išorinis tinklas pavadinimu „PublicInternet“.
o Išorinių tinklų IP adresai, suteikiami virtualioms mašinoms, virtualiems
maršrutizatoriams, „Floating IP“, iš bendro DHCP valdomo IP adresų telkinio automatiniu būdu.
o „Floating IP“ adresai gali būti išskirti iš anksto, rezervavimo tikslais, ir vėliau priskiriami virtualioms
mašinoms, kurios yra pajungtos į vidinius virtualaus duomenų centro tinklus ir/arba paslaugos tiekėjo
tinklus, kai šie tinklai yra sujungti su išoriniu tinklu per virtualų maršrutizatorių.
o Jeigu reikalingas konkretus IP adresas išoriniame tinkle, galima jį išskirti naudojantis API
(https://developer.openstack.org/api-ref/networking/v2/?expanded=create-port-detail) arba
komandinės eilutės pagalba (http://docs.openstack.org/cli-reference/neutron.html#neutron-portcreate), tačiau tik tuo atveju jeigu toks adresas yra prieinamas ir laisvas.

7.3 Paslaugos tiekėjo tinklai
o Paslaugos tiekėjo tinklus, kaip nurodo pavadinimas, gali sukurti, valdyti ir pateikti į virtualų duomenų
centrą gali tik paslaugos tiekėjas.
o Paslaugos tiekėjo tinklai naudojami pateikti privačius arba ribotos prieigos tinklus į klientų virtualų
duomenų centrą ar centrus.
o Tipinis paslaugos tiekėjo tinklų pavyzdys yra MPLS/VPLS/NKDPS VPN tuneliai, ateinantys iš kliento
patalpų iki Telia Lietuva duomenų centro.
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o Jeigu naudojami MPLS/VPLS sujungimai, į Telia Cloud Platform tokie tinklai paduodami L3 per L2
būdu, t.y. tik maršrutizuojami tinklai, kadangi toks būdas suteikia papildomą technologinę tinklo
infrastruktūros apsaugą tiek klientui, tiek ir paslaugos tiekėjui.

7.4 Vidiniai virtualaus duomenų centro tinklai
o Vidinius virtualaus duomenų centro tinklus galima kurti ir valdyti
savarankiškai.
o Vidiniuose virtualaus duomenų centro tinkluose galima kurti ir valdyti
potinklius, kuriuose neribojama IP adresacija, t.y. galima laisvai nurodyti ir
naudoti norimus IP adresų potinklius.
o Telia Lietuva rekomenduoja kuriant potinklius naudoti privačių tinklų
adresaciją, t.y. 24 bitų A klasės bloką (10.0.0.0 - 10.255.255.255), 20 bitų B
klasės bloką (172.16.0.0 - 172.31.255.255) ir 16 bitų C klasės bloką (192.168.0.0 - 192.168.255.255).
o Norint sukurti vidinį virtualaus duomenų centro tinklą reikia pasirinkti meniu punktą
Network→Networks ir veiksmą „Create Network“.

o Pasirinkus veiksmą „Create Network“ atveriamas tinklo kūrimo vedlys, kurio pirmame žingsnyje reikia
nurodyti kuriamo tinklo pavadinimą ir būseną po sukūrimo. Pagal nutylėjimą būsena yra „UP“, t.y.
aktyvus ir veikiantis, kita galima reikšmė yra „DOWN“, t.y. neveikiantis ir neaktyvus.
Požymis „Shared“ yra neaktyvus, kadangi jį gali naudoti tik vartotojai, turintys administratoriaus
teises.
Požymis „Create Subnet“ yra pažymėtas pagal nutylėjimą ir vedlio procese leidžia sukurti kuriamo
tinklo potinklį.
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o Kuriant naują potinklį (vedlio kortelė „Subnet“) reikia nurodyti potinklio pavadinimą, IP adresų rėžį, IP
versiją (šiuo metu aktyvuota tik IPv4), ir tinklo vartų IP adresą (jeigu nenurodoma, pagal nutylėjimą
suteikiamas pirmas nurodyto potinklio IP adresas). Požymis „Disable Gateway“ nurodo, kad kuriamas
potinklis nebus maršrutizuojamas (nerekomenduojama).
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o Vedlio kortelė „Subnet Details“ skirta potinklio DHCP informacijai pateikti. Jeigu DHCP paslauga
potinkliui nėra reikalinga, reikia nuimti požymį „Enable DHCP“.

o Jeigu norima, kad vyktų komunikacija tarp vidinio tinklo ir kito tinklo, ar tinklų, tokius sujungimus
reikia realizuoti naudojant virtualius maršrutizatorius.

8. Virtualūs maršrutizatoriai
Virtualūs maršrutizatoriai (angl. routers) OpenStack aplinkoje yra
standartinis komponentas, leidžiantis sukurti skirtingų tinklų
sąveikos ryšius.
Svarbu pažymėti, kad norint naudoti Floating IP funkcionalumą
būtina sukurti vidinį tinklą, prie kurio pajungta virtuali mašina, su
išoriniu tinklu naudojant virtualų maršrutizatorių.

8.1 Virtualaus maršrutizatoriaus sukūrimas
o Norint sukurti vidinį virtualaus duomenų centro maršrutizatorių
reikia pasirinkti meniu punktą Network→Routers ir veiksmą
„Create Router“.
o Virtualaus maršrutizatoriaus sukūrimo lange reikia nurodyti
pavadinimą, būseną po sukūrimo (pagal nutylėjimą būsena yra
„UP“, t.y. aktyvus ir veikiantis, kita galima reikšmė yra „DOWN“,
t.y. neveikiantis ir neaktyvus) ir, jeigu reikia, išorinį tinklą (angl.
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gateway, upstream router).

o Išorinio tinklo galima nenurodyti, jeigu bus maršrutizuojama tik tarp vidinių tinklų. Jeigu virtualaus
maršrutizatoriaus kūrimo metu išorinis tinklas buvo nenurodytas, bet prireikia jį nurodyti vėliau –
tokia galimybė yra, maršrutizatorių sąraše prie norimo maršrutizatoriaus pasirinkus veiksmą „Set
Gateway“ ir nurodžius reikiamą išorinį tinklą (paprastai – Public-Internet).

8.2 Virtualaus maršrutizatoriaus sąsajų valdymas
o Virtualus maršrutizatorius gali turėti sąsajas su vidiniais tinklais ir teikti maršrutizavimo paslaugas
tarp jų.
o Norint sukurti ar valdyti virtualaus maršrutizatoriaus sąsajas, reikia pasirinkti virtualų
maršrutizatorių iš sąrašo, t.y. spausti ant maršrutizatoriaus pavadinimo stulpelyje name, tada
virtualaus maršrutizatoriaus apžvalgos lange „Overview“ reikia pasirinkti kortelę „Interfaces“.
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o Norint sukurti naują sąsają su vidiniu tinklu reikia pasirinkti veiksmą „Add Interface“.

o Kuriant naują sąsają laukelis „Subnet“ nurodo į kokį potinklį kuriama sąsaja.
o Laukas „IP address“ nurodo maršrutizatoriaus IP adresą. Pagal nutylėjimą, jeigu nebuvo nurodyta
kitaip, virtualaus maršrutizatoriaus IP adresas vidiniame tinkle turi pirmą IP adresą, pvz.,
192.168.1.1 arba 172.16.220.1 ir jo nurodyti šiame laukelyje nereikia.
o Sukūrus naują sąsają, virtualus maršrutizatorius gaus du IP adresus nurodytame vidiniame tinkle –
tai leidžia paskirstyti virtualų maršrutizatorių tarp skirtingų fizinių serverių ir užtikrinti aukštą
pasiekiamumą.
o Virtualaus maršrutizatoriaus kortelė „Static Routes“ skirta statiniams maršrutams valdyti.
o Norint sukurti naują statinį maršrutą reikia pasirinkti veiksmą „Add Static Route“.

Jei reikalinga daugiau galimybių turintis maršrutizatorius ar VPN prisijungimo maršrutizatorius, prašome
kreiptis į Telia Pardavimų vadybininką, kuris jums pasiūlys galimus variantus pagal jūsų poreikius.
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9 Automatizavimo įrankis (Orchestration)
Telia Cloud Platform aplinkoje yra suteikiama galimybė naudotis OpenStack automatizavimo
priemonėmis (Stacks, Heat templates). Vartotojas pats gali kurti priemones automatizuoti virtualių
resursų procesus.
„Telia Lietuva“ neteikia konsultacijų kaip naudoti automatizavimo įrankius.
Daugiau informacijos galite rasti internete:
https://docs.openstack.org/heat/pike/template_guide/hot_guide.html
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10 Rezervinių kopijų vykdymas - Backup
Telia Cloud OpenStack platformoje sukurtų Virtualių serverių Rezervinis kopijavimas vykdomas
naudojant Trilliovault įrankį per savitarnos portalą.
TrilioVault Vartotojo instrukcija gamintojo puslapyje:
https://doc.trilio.io/openstack/3.0/documentation/sphinx-doc/build/html/index.html

10.1 Rezervinių kopijų kūrimas
Šiame skyriuje aprašomos pagrindinės funkcijos, skirtos rezervinio kopijavimo parametrų ir eigos
aprašymui, redagavimui/trynimui, peržiūrai, duomenų iš pasirinktos rezervinės kopijos atstatymui.
Šiame apraše pateikiama bazinė informacija, išsamios instrukcijos pateiktos kaip nuorodos į gamintojo
parengtą Administratoriaus vadovą.

10.2 Prisijungimas prie Backup įrankio
Pasirinkite meniu punktą Backups:

Priklausomai nuo to, kokius tolesnius veiksmus norite atlikti pasirinkite vieną iš žemiau nurodytų
punktų:
a. Workloads – norint peržiūrėti, aprašyti, redaguoti, pašalinti Workloads, peržiūrėti sukurtas
rezervines kopijas ir kt.
b. Trilliovault Settings – norint įjungti pranešimų siuntimą elektroniniu paštu.

10.3 Sąrašo ir redagavimo formų paaiškinimai
Workloads sąrašo forma
1. Pasirinkus Projects->backups – atveriama Workloads sąrašo peržiūros forma
2. Žymimasis langelis – norint pažymėti pasirinktą įrašą, su pelyte spustelkite ant žymimojo

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

langelio, langelis atrodys taip
. Pakartotinai paspaudus, varnelės simbolis bus pašalintas,
įrašas nebus pažymėtas.
Funkcija sukurti naują Workload.
Funkcija ištrinti pažymėtą Workoad.
Papildomos konkrtaus Workload funkcijos: redaguoti, pakartotinai nustatyti, ištrinti
Workload.
Bendras sukurtų Snapshot skaičius
Sėkmingai sukurtų Snapshot skaičius
Nesėkmingai sukurtų Snapshot skaičius
Workload aprašymas
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10.Workload tipas
11.Workload pavadinimas
12.Workload statusas
13.Slankioji juosta

10.4 Pasirinkto Workload redagavimo/peržiūros forma

1.
2.
3.
4.
5.

Pasirinkto Workload redagavimo forma.
Formos skirtukai – pasirinkti skirtuką galite pelytės pagalba, spustelėję ant norimo skirtuko.
Pasirinko skirtuko informacija.
Prisijungęs naudotojas.
Pagalbos iškvietimo funkcija.
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10.5 Workload sukūrimas
Išteklių aprašas (toliau Workload) aprašas (kitose sistemose atitinka Backup Job), pagal kurį bus
sukurta rezervinė duomenų kopija, gali būti dviejų tipų:
•
•

Serijinis (angl. Serial) – VM‘ų, įtrauktų į Workload, rezervinės kopijos vykdomos nuoseklia tvarka
pagal tai, kaip jie įtraukti į aprašą (pagal nurodytą eiliškumą);
Lygiagretus (angl. Parallel) – VM‘ų, įtrauktų į Workload, rezervinės kopijos vykdomos lygiagrečiai.

Pasirinkite funkciją <Create Workload>.

Bus pateikta Workload kūrimo forma:

Paveikslas 1.

Workload redagavimo forma

Detalus aprašymas – Administratoriaus vadovas, punktas 3.4.1. Creating A Workload.
Svarbu!
Pakeitus VM konfigūraciją arba pašalinus VM ir sukūrus naują TOKIU PAT PAVADINIMU, privaloma
patikrinti ir sutvarkyti Workload konfigūraciją (kuriamas naujas Workload, nepaveldintis prieš tai buvusio
aprašymo).
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10.6 Workload redagavimas
Norint atlikti pakeitimus sukurtame Workload, Pasirinkite norimą Workloadą ir funkciją <Edit Workload>:

Bus pateikta Workload redagavimo forma:

Atlikite reikiamus pakeitimus ir spauskite <Update>.
Svarbu!
Pakeitimus galite atlikti visuose laukeliuose, išskyrus:
✓ ID – kai Workload ID yra atvaizduojamas;
✓ Tipas- kai Workload tipas atvaizduojamas.

10.7 Priskirti Virtualų serverį išteklių aprašui Workload
Virtualus serveris gali būti priskirtas pasirinkus funkciją <Edit Workload>. Norint priskirti virtualų
serverį:
1.
2.
3.
4.

Pasirinkite išteklių aprašą (Workload), kuriam norite priskirti.
Pasirinkite skirtuką Workload Members žemiau nurodytoje formoje:
Spauskite + (pliuso ženkliuką) ir iš pateiktų Virtualių serverių sąrašo pasirinkite reikiamą.
Spauskite <Update>.
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Paveikslas 2.

Instance priskyrimo forma

10.8 Pašalinti Virtualų serverį iš Workload
Norint pašalinti Virtualų serverį iš Workload, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:
1.
2.
3.
4.

Pasirinkite Workload, iš kurio norite pašalinti Virtualų serverį.
Atidarykite formą, nurodytą punkte 0. 2.
Spauskite – (minuso ženkliuką) ir pašalinkite norimą Virtualų serverį.
Spauskite <Update>.

10.9 Funkcija 3 - Workload detali informacija
Norint peržiūrėti Workload detalią informaciją, reikia atlikti žemiau nurodytus veiksmus:
1. Prisijungus prie TrillioVault, pasirinkti Backup;
2. Paspausti <Workload name>. Bus atverta forma:

Paveikslas 3.

Instance detali informacija

Detalus aprašymas – Administratoriaus vadovas, punktas 3.4.3. Workload Details.
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10.10 Workload ištrynimas
Sukurti Workload gali būti pašalinti naudojant funkciją Delete Workload. Norint pašalinti sukurtą
Workload, prieš tai būtina pašalinti jo Snapshot. Workload pašalinimui atlikite veiksmus žemiau nurodytoje
formoje:

Paveikslas 4.

Workload sąrašo forma

1. Pažymėkite norimą Workload;
2. Pasirinkite <Delete Workloads>;
3. Pateiktame pranešime patvirtinkite, kad tikrai norite pašalinti aprašą spausdami <Delete
Workloads>. Priešingu atveju spauskite <Cancel>.
4. Workload bus pašalintas iš sąrašo.

10.11 Rezervinių kopijų vykdymo nustatymai
Norint aprašyti rezervinių kopijų vykdymo grafiką, reikia atlikti žemiau nurodytus veiksmus:
1. Pasirinkti norimą Workload.
2. Pasirinkti skirtuką Protection Policy.
3. Pateiktoje formoje užpildyti pateiktus laukelius pagal Kliento poreikius.
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Paveikslas 5.

Workload sąrašo forma

Detalus aprašymas – Administratoriaus vadovas, punktas 3.5.2. Configuring a Retention Policy.

10.12 Snapshot kūrimas
Trilliovault yra galimybė kurti Snapshot automatiškai pagal iš anksto nustatytus parametrus arba pagal
poreikį kurti rankiniu būdu. Norint sukurt Snapshot atlikite žemiau nurodytus veiksmus:
1. Pasirinkite punktą Backup
2. Pažymėkite norimą Workload ir spauskite <Create Snapshot>

Paveikslas 6.

Snapshot kūrimo forma 1
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3. Atvertame lange įveskite kuriamo Snapshot detales ir spauskite <Create>:

Paveikslas 7.

Snapshot kūrimo forma 2

Galimi du Snapshot tipai: inkrementinis (laipsninis) ir pilnas. Inkrementinis Snapshot įtraukia tik
naujausius pakeitimus, atliktus po paskutinė rezervinės kopijos sukūrimo. Šio tipo privalumai: reikalauja
mažiau saugojimo vietos ir gali būti greitai įvykdomas.
Svarbu!
Inkrementinis gali būti vykdomas tik tuo atveju, kai yra prijungti papildomi diskai VM konfigūracijoje.
Tipą pasirinkite laukelyje Snapshot Type. Šio lauko pildymas privalomas. Sukurto Snapshot tipą ir kitą
susijusią informaciją matysite sąraše:

Paveikslas 8.

Snapshot sąrašas
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Svarbu!
✓ Kuriant inkrementinį Snapshot sukuriamas laikinas įrašas, kuris pašalinamas pilnai užbaigus
Snapshot kūrimą.
✓ Duomenų atstatymo iš inkrementinės kopijos metu reikalingas duomenų atstatymas iš pilnos
rezervinės kopijos bei visų iki atstatymo momento sukurtų inkrementinių kopijų.
Paspaudę ant pasirinkto Snapshot <Name> atvertoje formoje galėsite matyti detalią Snapshot informaciją.
Detalus aprašymas – Administratoriaus vadovas, punktas 3.6.1.3. Snapshot Details.

11. Snapshot atkūrimas - Restore
11.1 Mount Snapshot
TrillioVault leidžia peržiūrėti arba atsisiųsti failą iš sukurto Snapshot naudojant Mount funkciją. Ši
funkcija nesuteikia galimybės pakeisti failo turinio. Šios funkcijos paskirtis - greitesnis būdas atstatyti vieną
ar kelis failus iš sukurto Snapshot.
Norėdami atlikti dalinį atstatymą, atlikite veiksmus, nurodytus Administratoriaus vadove, punkte 3.6.2.
Mount a Snapshot.

11.2 Unmount Snapshot
Ši funkcija yra priešinga funkcijai Mount. Norėdami grąžinti Snapshot, kuriam buvo panaudota funkcija
Mount į pradinę būseną, atlikite žemiau aprašytus veiksmus:
1. Iš sąrašo pasirinkite Snapshot, kurį norite grąžinti į pradinę būseną;
2. Veiksmų sąraše pasirinkite veiksmą <Unmount Snapshot>;

Paveikslas 9.

Snapshot sąrašas

3. Pateiktame lange patvirtinkite pasirinkimą spausdami <Unmount Snapshot>. Priešingu atveju
spauskite <Cancel>.
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11.3 Restore Workload Snapshot
Norint grąžinti konkretaus Workload egzempliorių į pradinę padėtį turi būti atlikti Snapshot atkūrimo
veiksmai. Atkūrus Snapshot, jau esantys Snapshot nėra panaikinami. Galite bet kuriuo metu atkurti
duomenis iš pasirinkto Snapshot. Atkūrimas gali būti vykdomas vienu iš žemiau aprašytų metodų
(naudotojo pasirinkimu):
1. One-click
2. Selective
3. In-place
Metodo parinkimas yra vykdomas konkretaus darbo aprašo sukurtų Sanpshot sąraše, pasirenkant
norimą Snapshot iš kurio bus atstatoma ir iškrentančiame sąraše nurodant metodą, pvz. One-Click:
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Snapshot sąrašas

11.4 One-click Restore Metodas
Tai vieno mygtuko paspaudimu vykdomas atkūrimas iki pasirinkto laiko momento, nepriklausomai nuo
rezervinės kopijos dydžio.
Detalus aprašymas – Administratoriaus vadovas, punktas 3.6.4.1. One-click Restore.

11.5 Selective Restore Metodas
Tai metodas, leidžiantis atlikti atkūrimą tik naudotojo pasirinktiems vienetams (pvz, konkretus Virtualus
serveris).
Detalus aprašymas – Administratoriaus vadovas, punktas 3.6.4.2. Selective Restore.

11.6 In-place Restore Metodas
Tai metodas, leidžiantis atlikti visų į Workload įtrauktų išteklių arba dalies pasirinktų išteklių atkūrimą, iš
naujo nekuriant naujų.
Detalus aprašymas – Administratoriaus vadovas, punktas 3.6.4.3. In-place restore.
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11.7 Failų paieška
Naudotojui yra galimybė greitai surasti reikiamą failą, įtrauktą į Snapshot iš anksto nežinant kuriame iš
jų šis failas yra. Norint surasti reikiamą failą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:
1. Pasirinkite norimą Workload iš sąrašo ir jį atidarykite;
2. Pasirinkite skirtuką File Search;
3. Nurodykite reikiamą Virtualų serverį. Jeigu yra daugiau nei 1 Virtualus serveris, galite nurodyti
galimą adresą (kelią). Naudojant simbolį *, galima atlikti paiešką nurodytuose kataloguose, tiksliai
nežinant pilno failo adreso.
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Paieškos forma

Detalus aprašymas – Administratoriaus vadovas, punktas 3.6.5. File Search.

11.8 Išsami Snapshot atkūrimo informacija
Norint pamatyti išsamią atkūrimo informaciją, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:
1.
2.
3.
4.

Pasirinkite norimą Workload iš sąrašo;
Spauskite <workload name>;
Pasirinkite Snapshot skirtuką;
Pasirinkite konkretų Snapshot, kurio informaciją norite peržiūrėti;
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Pasirinkto Snapshot peržiūros forma 1
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5. Pasirinkite Restore skirtuką – jame atvaizduojama detali informacija:
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Pasirinkto Snapshot peržiūros forma 2

Daugiau informacijos - Administratoriaus vadovas, punktas 3.6.5.1. Restore Details.

11.9 Snapshot trynimas
Funkcija pašalina pasirinktą Snapshot. Galima ištrinti pagrindinį Snapshot (parent) arba jam priklausantį
(child). Norint pašalinti Snapshot, atlikite žemiau nurodytus veiksmus:
1. Snapshot sąrašo formoje pažymėkite reikiamus Snapshot trynimui;
2. Pasirinkite veiksmą <Delete Snapshots>
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Paveikslas 14.

Snapshot sąrašo forma

11.10. TrilioVault įrankio naudojimo rekomendacijos
Šiame punkte pateikiama keletas svarbių įrankio naudojimo aspektų, kurie gali turėti įtakos rezervinių
kopijų kūrimui ir/arba duomenų atstatymo iš rezervinių kopijų kokybei.

✓ Pakeitus VM konfigūraciją arba pašalinus VM ir sukūrus naują nors ir TOKIU PAT PAVADINIMU,
privaloma patikrinti ir sutvarkyti Workload konfigūraciją (kuriamas naujas Workload, nepaveldintis
prieš tai buvusio aprašymo).
✓ Esant tik sisteminiam diskui, visuomet kuriamas Full Snapshot. Tai įtakoja užimamos vietos kiekį
(pvz. jeigu sukonfigūruotas kasdienis Snapshot vykdymas, kasdien bus sukuriamas Full Snapshot ir
saugomas nustatytą dienų skaičių).
✓ Inkrementinis Backup gali būti vykdomas tik tuo atveju, kai yra prijungti papildomi diskai VM
konfigūracijoje.
✓ Kuriant inkrementinį Backup sukuriamas laikinas įrašas, kuris pašalinamas pilnai užbaigus Backup
kūrimą. To pasėkoje kūrimo metu padidėja užimamos vietos kiekis.
✓ Duomenų atstatymo iš inkrementinės kopijos metu reikalingas duomenų atstatymas iš pilnos
rezervinės kopijos bei visų iki atstatymo momento sukurtų inkrementinių kopijų.
✓ TrillioVault nėra skirtas transakcinių duomenų bazių (pvz. SQL/Oracle) atsarginių kopijų kūrimui online režimu. Turi būti naudojamos papildomos priemonės duomenų bazių kopijavimui.
✓ TrillioVault nerekomenduojama naudoti*:
o

Esant prijungtiems dideliems Volume (apie 500 GB ar daugiau).

o

Esant prijungtiems skirtingiems Volume, atsarginė kopija kiekvieno iš Volume vykdoma
nuosekliai vienas po kito. Atstatymo atveju duomenys gali būti nesinchronizuoti tarp
skirtingų Volume. Reikalingos papildomos priemonės (virtualios mašinos ir/arba operacinės
sistemos apimtyje), kurios užtikrintų duomenų sinchroniškumą kopijų vykdymo metu.

✓ Jeigu yra prijungti keli Volume – nėra galimybės pasirinkti, kuriam Volume kurti atsarginę kopiją.
Atsarginė kopija kuriama visiems.
✓ Norint turėti vientisą atsarginę kopiją, reikia, kad virtualios mašinos viduje veiktų OS qemu agentas.
Pateikiamuose standartiniuose OS šablonuose šis agentas jau sudiegtas.*
* Atstatymo iš rezervinės kopijos atveju pagal šiame punkte nurodytas aplinkybes, nėra garantuojamas
duomenų vientisumas.

Svarbu!
Neužsisakius Serverių ir Sistemų priežiūros paslaugos, už atsarginių kopijų kūrimo įjungimą, keitimą,
šalinimą, sesijų stebėseną atsakingas Klientas.
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