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Visando um melhor atendimento dos nossos clientes, a Ustore disponibiliza este manual do 

uCloud. 

 

Apreciamos qualquer feedback para que possamos ter uma melhoria continua dos nossos 

processos. 

 

Equipe Ustore  
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Introdução 
 

Este documento apresenta as descrições do uCloud. Uma plataforma desenvolvida pela 

Ustore para orquestrar e gerenciar  VMs de distintos hypervisor. 

Esta descrição vai ser dividida em duas seções: Uso e Instalação. A seção Uso está 

dividida em 5 subseções para melhor entendimento: Importando um container, Precificado um 

Template, Criando uma Máquina Virtual, Gerenciando o ciclo de vida de uma Máquina Virtual e 

Criando e anexando volumes (HD’s) em uma Máquina Virtual de acordo com cada tela do 

sistema. A seção de Instalação esta dividida em  duas subseções: Deploy via Apache Tomcat e 

Deploy utilizando instaladores rpm.  

 

 

  

Figura 1 - Tela de autenticação. 
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Uso 
 

 

 

 

A tela principal do uCloud, conforme apresentado na Figura 1, possui um menu na lateral 

esquerda alguns itens, sendo que cada item tem um conceito relacionado: 

Zona: representa uma instância do uCloud em execução. Toda instalação do uCloud vem com 

uma zona previamente cadastrada no banco de dados, sendo que a manutenção (criar, editar, 

excluir) de zonas não é permitida na versão atual.• 

Container: abstração lógica para agrupar todos os recursos (vm’s, servidores, discos, storages, 

etc) de um determinado tipo de hypervisor. Representa a conexão com uma instância do 

VMware vCenter, com um Pool do XenSever ou com o Keystone do Openstack. Após o deploy do 

uCloud uma importação inicial do ambiente do cliente deve ser realizada, para isso será 

necessário solicitar as credenciais de root do vCenter, XenServer ou admin do Openstack. Após 

importado, a qualquer momento um container pode ser descontado do uCloud, sendo que esta 

operação é interna ao banco do uCloud não causando nenhuma modificação ou ação no 

ambiente do cliente. Durante a importação o container deverá ser importado dentro de um 

Figura 2 - Dashboard. 
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datacenter virtual (vDC), sendo que neste datacenter virtual não pode ter nenhum outro 

container. 

•Datacenters Virtuais: Agrupamento lógico de máquinas virtuais. Um  

•Máquinas virtuais: VM’s existentes no sistema em todos os vDC's e containers. 

•Servidores: Servidores físicos pertencentes a um container que executam as VM’s de um vDC. 

Todos os servidores do sistema, na versão atual, são cadastrados via  

importação de container, não sendo permitido nenhuma ação de manutenção. 

•Templates: Templates utilizados para criação de máquinas virtuais em um vDC. 

•Diagrama: Visualização gráfica das VM’s de um vDC. 

•Armazenamento: Corresponde a um DataStorage do VMware, um Storage no XenServer ou um 

VolumeType no Openstack. Assim como servidores, podem ser apenas importados durante a 

conexão de um container. 

•Usuários: Usuários locais da base uCloud. A instalação padrão do uCloud cria 4 usuários: 

root/root; admin/admin; demo/demo e ustore/ustore. Apenas o root pode fazer importação de 

container. 

•Configurações: Parametrização do IP do servidor rest do uCloud. Sempre deverá ser um IP ou 
nome (FQDN) alcançável pelo browser dos usuários que irão utilizar o sistema (não poder ser 
127.0.0.1). 

•Eventos: Lista de eventos/tarefas, onde cada evento corresponde a uma ação gerado por um 
usuário. 

•Requisições: Solicitação geradas por usuários não administradores a serem aprovadas pelo 
root. 

  



 
 

11/04/16 Ustore – Informação Confidencial 6 

 

 

Importando um container 
 

a. Após logar no sistema como root/root 
b. Acessar o menu container (1), opção Importar Container (2) 

 

 
 
 
 

c. Inserir o ip do servidor vCenter (1), ou do servidor master do Pool 
XenServer ou servidor keystone do Openstack; as credenciais de 
administração (2) e o tipo do container, que irá depender da solução 
do cliente (3) e mandar Importar (4) 
 

 
 
 

Figura 3 – Container. 

Figura 4 – Importar um Container. 
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d. Após clicar em importar você poderá visualizar a importação no 

menu Tasks. 
 

Precificado um Template 
 

1. Após fazer a importação de um container 
e. Acessar o menu Templates (1) e selecionar qualquer um dos 

templates listados para mostrar informações do mesmo 
 

 
 
 
 

 
f. O detalhamento do template mostra as informações de CPU virtuais 

e memória RAM (1). Poderá ser especificado o valor por hora que 
cada uma das VM’s criadas a partir deste template terá(2). Caso seja 
necessário, é possível especificar quanto custará recursos cada 
unidade adicional de um dos recursos. 

 

Criando uma Máquina Virtual 
 

1. Após fazer a importação de um container 
a. Acessar o menu Virtual Machines (1) e selecionar a opção Criar 

Máquina Virtual (2) 
 

Figura 3 – Template. 
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b. Selecionar um Datacenter Virtual para a VM (1). 
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c. Informar um nome para a VM (1), selecionar o Template a ser 
utilizado (2), conferir os recursos virtuais de CPU e RAM (3). 
Finalizar no botão criar (4). 

 
 

 
 
 
 

Gerenciando o ciclo de vida de uma Máquina Virtual 
 

1. Após fazer a importação de um container e/ou a criação de uma VM 
a. Acessar o menu Virtual Machines (1). A coluna Estado (2) mostra o 

estado das VM’s, sendo que é possível iniciar uma VM parada (3) ou 
parar uma VM em execução(4). 
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b. Ao selecionar alguma VM, seremos levado à tela de detalhes que 
mostra os gráficos de performance (uso de CPU e memória ao longo 
do tempo). 

 

 
 

Criando e anexando volumes (HD’s) em uma Máquina Virtual 
 

1. Após fazer a importação de um container e/ou a criação de uma VM 
a. Acessar o menu Armazenamento (1) 
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Instalação 
 

Método 1 - Deploy via Apache Tomcat 
 

1. Pré-requisitos 
a. CentOS 6 ou CentOS 7 
b. MySQL ou MySQL Community 
c. Apache Tomcat 7 ou Tomcat 8 

 
2. Artefatos necessários 

a. ucloud.sql 
b. ucloud.war 
c. ucloudAdmin.zip 

 
3. Instalar o Apache Tomcat 8 em /usr/local/tomcat8 

a. Criar alias /usr/local/tomcat apontando /usr/local/tomcat8 
b. Colocar o tomcat na inicialização automática inserindo a seguinte linha 

em: /etc/rc.d/rc.local 
c. sh /usr/local/tomcat/bin/startup.sh 
d. Alterar a porta do tomcat para 80, trocando todas as referências de 

8080 por  
e. 80 dentro do arquivo /usr/local/tomcat/conf/server.xml 

 
4. Desativar firewall 

a. CentOS 6 
i. #chkconfig ipatbles off 
ii. #service iptables stop 

b. CentOS 7 
i. #systemctl disable firewalld 
ii. #systemctl stop firewalld 

 
5. Desativar selinux 

a. Alterar o arquivo /etc/sysconfig/selinux para: 
i. SELINUX=disabled 

 
6. Instalar e colocar na inicialização automática o MySQL 

 
7. Importar dump da base de dados 

a. #mysql <ucloud.sql -u root -pSENHA_DE_ROOT_DO_MYSQL 
 

8. Deploy do uCloud Rest 
a. Descompactar o arquivo ucloud.wardentro do diretório webappsdo 

tomcat 
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i. #inzip -d ucloud.war /usr/local/tomcat/webapps/ucloud 
b. Configurar a conexão com o banco de dados 

 
i. Editar o arquivo jdbc.properties dentro de 

/usr/local/tomcat/webapps/ucloud / WEB-INF/classes/ com as 
credenciais de root, ou de algum usuário com permissão total para o 
banco ucloud, nas propriedades jdbc.username e jdbc.password 

 
jdbc.url=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/ucloud?autoReconnect=true 
jdbc.username=USUARIO 
jdbc.password=SENHA 
 

9. Deploy do uCloud Admin 
a. Descompactar o arquivo ucloudAdmin.zip no diretório ROOT do 

tomcat 
i. #unzip ucloudAdmin.zip -d usr/local/tomcat/webapps/ROOT 

b. Ajustar a localização do servidor REST editando o arquivo 
/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/js/config.js e atualizando a 
propriedade ucloudCustomDomain. A propriedade 
ucloudCustomDomainPort por padrão vem com a porta 80, caso a 
instalação por motivos superiores tenha sido na 8080, mudar 
também o valor desta propriedade  

 
ucloudCustomDomain=“IP_DO_SERVIDOR_OU_NOME”; 
ucloudCustomDomainPort=80; 
ucloudCustomApiRoute="/ucloud/rest"; 

 
10. Inicializar o Tomcat 

a. Acessar a aplicação em http://IP_DO_SEVIDOR 
b. Logar com usuário root e senha root 
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Método 2 - Deploy utilizando instaladores rpm 
 

1. Pré-requisitos 
a. CentOS 7 
b. Conexão com a Internet 

2. Artefatos necessários 
a. ucloud-repositories.noarch.rpm 
b. ucloud-server.noarch.rpm 
c. ucloud-vdi-server.noarch.rpm 

3. Preparação 
a. Atualizar o siste,as 

i. #yum update -y 
b. Reinicializar a máquina 

i. #shutdown -r now 
4. Instalação dos repositórios 

a. #yum localinstall ucloud-repositories.noarch.rpm -y 
5. Instalação do vdi-server 

a. #yum localinstall ucloud-vdi-server.noarch.rpm-y 
6. Instalação do uCloud Server, escolhendo o modo ucloud 

a. #yum localinstall ucloud-server.noarch.rpm-y 
b. Informar a senha de root do MySQL quando solicitado 
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c. Escolher o modo de instalação conforme necessidade, caso a 

instalação seja apenas do uCloud, escolher a primeira opção (full - 
Instalação completa - uCloud + uVdi Console) 

 

 
 

7. Acessando o sistema 
a. Acessar a aplicação em http://IP_DO_SEVIDOR 
b. Logar com usuário root e senha root 

8. .Comandos de manipulação do serviço 
a. Parar 

i. #systemctl stop ucloud 
b. Iniciar 

i. #systemctl start ucloud 
c. Reiniciar 

i. #systemctl restart ucloud 
d. Visualização dos logs 

i. #tail -f /var/log/ucloud.log 
 
 

Conclusão 
 

Assim, este documento apresentou uma descrição geral das telas do sistema do uCloud da 

Ustore, como também descreveu a instalação do uCloud. Através dessa descrição foi possível 

entender e utilizar as funcionalidades que permitem a gerência de hypervisor distintos. 
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