podstawowa obsługa panelu administracyjnego

Poniższy dokument opisuje podstawowe czynności i operacje jakie należy wykonać, aby poprawnie
zalogować się i administrować środowiskiem maszyn wirtualnych usługi AnyTime Cloud.

1. Logowanie do panelu administracyjnego
Aby zalogować się do panelu administracyjnego, w oknie przeglądarki wpisujemy adres naszej
organizacji (np. https://cloud.ppnt.poznan.pl/cloud/org/myOrg) i podajemy otrzymane wcześniej
dane logowania (użytkownik i hasło).
Po zalogowaniu konsola wyświetli listę podstawowych czynności i zasobów jakie mamy do dyspozycji
w zależności od roli jaką posiada nasz użytkownik w organizacji.
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Przycisk Set up this organization pozwala na uruchomienie kreatora, który przeprowadzi nas przez
proces personalizacji naszego systemu:





konfigurację nazwy organizacji
dodanie nowych użytkowników i przypisanie im odpowiednich ról
ustawienie preferencji email (umożliwiające wysyłanie wszelkiego rodzaju powiadomień)
konfigurację polityk dotyczących tworzenia, usuwania i przechowywania maszyn wirtualnych

Dane te można oczywiście w każdej chwili zmienić korzystając z zakładki Administration.

2. vApp
vApp jest to kolekcja maszyn wirtualnych. Może nam posłużyć do logicznego uporządkowania naszego
wirtualnego środowiska, oraz kontroli zasobów i zarządzania maszynami wirtualnymi znajdującymi się
wewnątrz vApp.


Aby utworzyć nowy vApp, klikamy w zakładkę My Cloud, w panelu z lewej strony wybieramy
vApps i klikamy ikonę Build new vApp..
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Uruchomi się kreator, który przeprowadzi nas przez proces tworzenia nowego vApp. Możemy stworzyć
vApp, który nie będzie zawierał początkowo żadnych maszyn wirtualnych (można je dodać w
późniejszym etapie) bądź też utworzyć nową maszynę lub zaimportować gotową maszynę z
przygotowanego wcześniej szablonu.
Istnieje także możliwość zaimportowania przygotowanego wcześniej szablonu vApp. Mogą to być
szablony stworzone przez użytkownika i zapisane w jego katalogu, bądź też predefiniowane szablony
dostępne w katalogu publicznym.

Aby zaimportować predefiniowany szablon z katalogu publicznego należy:









Kliknać ikonę Add vApp from Catalog
W polu Look in wybrać Public Catalogs
Wybrać All templates
Z listy dostępnych, wybierać interesujący nas szablon
Kliknąć Next
Wpisać nazwę naszego vApp
Na zakładce Configure resources możemy zweryfikować listę maszyn wirtualnych które zostaną
automatycznie dodane do tworzonego vApp
Kliknąć Finish
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W chwili obecnej w ogólnodostępnym katalogu publicznym przygotowaliśmy dla Państwa dwa
szablony vApp: Linux-Templates oraz Windows-Templates. Każdy z nich zawiera kilka przykłdowych
maszyn wirtualnych z systemami Linux oraz Windows. W obu przypadkach są to systemy w
podstawowej konfiguracji z zainstalowanym podstawowym oprogramowaniem. Maszyny te nie mają
skonfigurowanych kart sieciowych.
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3. Maszyny wirtualne
Kolejnym krokiem jest dodanie/utworzenie maszyn wirtualnych do stworzonych wcześniej vApp’ów.
Aby dodać nową maszynę do vApp:






Klikamy zakładkę My Cloud
W panelu z lewej strony wybieramy vApps (pojawi się lista dostępnych vApp)
Klikamy w nazwę vApp w którym chcemy utworzyć maszynę
Przechodzimy na zakładkę Virtual Machines
Klikamy ikonę Add VM… – uruchomi się kreator, który pozwoli na stworzenie nowej maszyny
wirtualnej

Tak jak w przypadku tworzenia nowego vApp, mamy możliwość utworzenia nowej – „czystej” maszyny,
na której możemy zainstalować system operacyjny z pliku ISO, bądź też zaimportowania gotowej
maszyny z przygotowanego wcześniej szablonu (w katalogu użytkownika lub katalogu publicznym).
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3.1 Tworzenie nowej maszyny
W celu utworzenia nowej maszyny wirtualnej:







Uruchamiamy kreator dodawania maszyny do vApp
Na karcie Add Virtual Machines klikamy przycisk New Virtual Machine
Uruchomi się kreator, który pozwoli nam na skonfigurowanie parametrów naszej maszyny
(Nazwa, typ systemu operacyjnego, ilość procesorów, ilość pamięci RAM itd.)
Kolejne kroki kreatora pozwolą nam na doprecyzowanie naszej konfiguracji oraz podłączenie
maszyny do wybranej przez nas sieci (proces tworzenia sieci zostanie omówiony w dalszych
punktach)
Po kliknięciu Finish, nowa maszyna pojawi się wewnątrz vApp w którym została stworzona
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3.2 Import maszyny z dostępnego szablonu
Proces wygląda bardzo podobnie do opisanego powyżej:








Uruchamiamy kreator dodawania maszyny do vApp
Na karcie Add Virtual Machines, w polu Look in wybieramy katalog w którym znajdują się
przygotowane wcześniej szablony
Z listy dostępnych, wybieramy interesujący nas szablon
Klikamy przycisk Add – nowa maszyna pojawi się na liście maszyn do utworzenia
Kolejne kroki kreatora pozwolą nam na doprecyzowanie naszej konfiguracji oraz podłączenie
maszyny do wybranej przez nas sieci (proces tworzenia sieci zostanie omówiony w dalszych
punktach)
Po kliknięciu Finish,maszyna pojawi się wewnątrz vApp w którym została stworzona
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4. Zarzadzanie infrastrukturą sieciową
Z poziomu Panelu Administracyjnego mają Państwo szerokie możliwości zarządzania infrastrukturą
sieciową Państwa wirtualnej organizacji. Należą do nich miedzy innymi:


Tworzenie określonej liczby niezależnych podsieci w ramach jednego wirtualnego datacenter.
Do dyspozycji mają Państwo trzy typy sieci:
1. Sieć odizolowana – ruch zamknięty wewnątrz tej podsieci
2. Sieć routowana – podłączona do wirtualnego routera (Edge Gateway – tworzony i
konfigurowany przez naszych administratorów na Państwa życzenie)
3. Sieć typu „direct” – bezpośrednie połączenie z zewnętrzną siecią – z pominięciem
routera (ta opcja konfigurowana jest przez naszych administratorów na Państwa
życzenie)



Zarzadzanie wirtualnym routerem. Do jego funkcjonalności należą miedzy innymi:
1.
2.
3.
4.
5.

Serwer DHCP
NAT
Firewall – możliwość tworzenia własnych polityk dostępu do poszczególnych podsieci
Routing statyczny
VPN – możliwość zestawienia kanału IPSec i dostęp do Państwa wirtualnych zasobów z
całego świata
6. Load Balancer



Tworzenie odizolowanych sieci w ramach poszczególnych vApp
Podłączanie poszczególnych maszyn do konkretnych podsieci i sterowanie ruchem
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4.1 Edge Gateway – wirtualny router
Edge Gateway, jest to wirtualny router, który pozwala na kontrolowanie ruchu sieciowego
wewnątrz Państwa wirtualnego środowiska. Aby zarządzać routerem należy:







Kliknąć na zakładkę Administration
W panelu po lewej wybrać Virtual Datacenters
Kliknąć w nazwę dostępnego datacenter (otworzy się panel zarządzający)
Wybrać zakładkę Edge Gateways
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na interesujący nas wirtualny router i wybrać opcję
Edge Gateway Services…
Pojawi się okno w którym możemy zdefiniować i skonfigurować wszystkie interesujące
nas opcje
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4.2 Edge Gateway – Advanced Gateway

vCloud Director od wersji 8.20 oferuje Państwu o wiele bardziej zaawansowane możliwości zarządzania
usługami sieciowymi w Państwa Wirtualnym DataCenter. Do najistotniejszych należą:





Distributed Firewall - możliwość tworzenia reguł firewall opartych nie tylko na sieciach i
adresach IP ale również vApp'ach oraz konkretnych maszynach wirtualnych i ich kartach
sieciowych
SSL VPN - możliwość samodzielnej konfiguracji i zarządzania dostępem poprzez SSL-VPN
L2 VPN - możliwość samodzielnej konfiguracji tuneli L2 VPN

Domyślnie opcja Advanced Gateway jest wyłączona – aby z niej skorzystać należy:






Kliknąć na zakładkę Administration
W panelu po lewej wybrać Virtual Datacenters
Kliknąć w nazwę dostępnego datacenter (otworzy się panel zarządzający)
Wybrać zakładkę Edge Gateways
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na interesujący nas wirtualny router i wybrać opcję
Convert to Advanced Gateway

UWAGA – operacji tej nie da się cofnąć! Po włączeniu opcji Advanced Gateway nie mamy już
możliwości powrotu do podstawowego panelu konfiguracji usług na Edge Gateway.
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Po skonwertowaniu naszego Edge’a do wersji Advanced, wybierając z menu Edge Gateway Services…
otworzy nam się tzw. Tenant Portal, gdzie będziemy mogli skonfigurować wszelkie interesujące nas
usługi sieciowe.
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4.3 Tworzenie nowych sieci wewnątrz organizacji
W ramach wirtualnej organizacji mają Państwo możliwość tworzenia określonej liczby niezależnych
podsieci. Sieci te mogą być całkowicie odizolowane od siebie lub połączone z routerem Edge Gateway.
Daje nam to bardzo duże możliwości dostosowania środowiska do własnych potrzeb.
Aby utworzyć nową podsieć dla organizacji:





Klikamy na zakładkę Administration
W panelu po lewej wybieramy Virtual Datacenters
Klikamy w nazwę dostępnego datacenter (otworzy się panel zarządzający)
Wybieramy zakładkę Org VDC Networks – pojawi się lista dostępnych (stworzonych wcześniej)
sieci




Klikamy przycisk Add Network
Wybieramy interesujący nas typ sieci – odizolowana lub podłączona do naszego wirtualnego
routera
Na zakładce Configure network definiujemy wszystkie parametry nowej sieci
Po kliknięciu Finish nowa sieć pojawi się na liście




Po utworzeniu sieci, możemy podłączyć do niej poszczególne maszyny wirtualne (zmieniamy
ustawienia kart sieciowych na interesujących nas maszynach).
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