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Apreciamos feedback para que possamos ter uma melhoria contínua dos nossos processos. 
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1 Introdução 

 

 

Este documento é o seu guia na utilização do uCloud, plataforma desenvolvida pela 

USTORE para orquestração de nuvem em ambientes virtuais híbridos. 
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2 Visão geral 

 
     O acesso ao portal uCloud é realizado por acesso web via navegador Firefox e Google 

Chrome, são recomendados. 

 

2.1 Acesso a plataforma uCloud 
 

     Após digitar o caminho de acesso ao portal uCloud, https://ucloud.usto.re. O usuário 

identificará a Figura 1, local que deverá informar o login e a senha recebidos por e-mail ou 

caso seja administrador, a senha do usuário root. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Tela de acesso inicial 

 

  

https://ucloud.usto.re/


 

23/04/18 Ustore – Informação Confidencial 11  

 

2.2 Dashboard 
 

 

     Após informar o usuário e senha, será possível ver a tela principal do portal uCloud, 

conforme apresentado na Figura 2, a mesma possui um menu na lateral esquerda com uma 

lista de opções, sendo que cada opção representa uma tela de administração do uCloud, 

algumas telas só estarão disponíveis de acordo com o nível de acesso do usuário. 

 

No Dashboard, Figura 2, estão as informações básicas para conhecimento do administrador 

do portal uCloud: 

 

 Gráficos de uso dos recursos alocados e consumidos por este usuário; 

 Últimas Tasks / Tarefas executadas pelo usuário; 

 Máquinas Virtuais que tiveram interações / Alterações recentes; 

 Botões para os principais menus. 

 

 

 

Figura 2 Dashboard 
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2.3 Administração  
 

A opção Administração apresenta campos que variam de acordo com o perfil do usuário 

que está acessando o sistema naquele momento. O uCloud possui cinco perfis diferentes. 

a) Usuários do sistema: são os usuários regulares que acessam o sistema para consumir os recursos. 

b) Usuários do sistema com perfil apenas de leitura: usuários regulares que podem apenas acessar 

o sistema para visualizar as informações.  

c) Usuários administradores de contrato: são usuários que estão associados a um contrato e sobre 

este contrato podem definir regras de bilhetagem e criar usuários do sistema. 

d) Usuários administradores: usuários com perfil de acesso que permite gerenciar todas as 

funcionalidades e recursos ofertados pelo uCloud.  

e) Usuários gestores financeiros: usuários com perfil para acessar as informações financeiras do 

uCloud. 

 

2.3.1 Administração de usuários 

 

Nesta tela, Figura 3, é apresentada a lista de usuários, o login, o grupo que pertence e o 

perfil. O usuário que está acessando o sistema pode gerenciar/administrar. 

 

Figura 3 Tela inicial do menu Administração  
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2.3.1.1 Criando um usuário 

 

No uCloud o conceito de usuários está vinculado a grupos e estes vinculados a contratos.  

Para criar um usuário selecionar a opção Criar Usuário conforme indicado na Figura 4. 

 

 

Figura 4 Tela inicial do menu Administração com destaque em Criar Usuário 

 

Existem três tipos de perfis de usuários no uCloud, são eles: 

 Usuário administrador: é um usuário que pode criar outros usuários bem como ser 

administrador de um contrato. 

 Usuário: é um usuário do sistema que está vinculado a um grupo e limitado as 

permissões e quotas deste grupo, não podendo alterá-las. 

 Usuário auditor: é um usuário que tem acesso ao menu de gestão financeira e faz 

o acompanhamento do faturamento do portal, bem como define as regras de 

precificação do mesmo. 

 

A primeira opção ao criar um usuário é definir seu perfil, selecionando uma das opções 

listadas acima. Após selecionar estas opções, preencher os dados de um usuário, tais como 

login, nome e senha. É importante observar que na tela de usuário são definidas as quotas 
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de recursos que o mesmo pode consumir, porém estas quotas mesmo definidas em um 

usuário, devem estar contempladas no grupo que este usuário pertence. Caso a quota não 

esteja definida para o usuário ou ela seja maior que o definido no grupo, o sistema 

impedirá a realização das operações definidas. 

Nesta tela, também se definem as permissões que o usuário possui, sempre preservada a 

ordem: primeiro se considera as permissões do contrato, depois do grupo e por último dos 

usuários. 

O usuário também pode ser um usuário leitor, neste caso é permitido, visualizar as 

operações e máquinas criadas não podendo realizar nenhuma operação no portal além da 

visualização.  Os dados a serem preenchidos estão listados na Figura 5.  

 

Figura 5 Tela de criação de usuário 
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2.3.2 Administração de grupos 

 

No portal uCloud, o conceito de grupo permite que se aloque uma determinada quantidade 

de recursos que poderão ser consumidos por um grupo de usuários, criando assim uma 

estrutura em dois níveis.  

Na Figura 6, encontra-se a lista de grupos que o usuário administrador pode gerenciar.  

 

Figura 6 Tela inicial do menu Administração com destaque em Grupos 

2.3.2.1 Criando Grupos 

 
No portal uCloud o conceito de usuários “Grupos” está vinculado a contratos. Para criar 

um grupo é preciso selecionar a opção Criar Grupo  conforme indicado na Figura 7. 

 

Figura 7 Tela inicial do menu Administração com destaque em Criar Grupo 
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Após selecionar estas opções, preencher os dados do grupo, tais como: nome do grupo, 

contrato vinculado e quotas. É importante observar que as quotas definem o limite que 

os usuários deste grupo podem consumir. Caso a quota não esteja definida no contrato, 

os usuários corretamente configurados não realizam as operações no sistema. Nesta tela, 

é necessário definir as permissões que o grupo possui, sempre preservando a ordem: 

primeiro se considera as permissões do contrato, depois do grupo e, por último usuário.  

Os dados a serem preenchidos estão listados na Figura 8.  

 

 
Figura 8 Tela de criação de grupo 

 

2.3.3 Administração de contrato 

 

É importante saber que um contrato define a relação entre os usuários e grupos, Figura 8, 

com os valores a serem cobrados pelo sistema . Além de preencher um conjunto de 

informações necessárias para o cadastro permanente de um novo cliente no sistema. 
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Figura 9 Tela inicial do menu Administração com destaque em Contratos 

 

 

2.3.3.1 Criando contratos 

 
A criação de contrato, Figura 8, pode ser feita pelo usuário administrador do sistema, basta 

clicar em Criando Contrato. 

 
Figura 10 Tela inicial do menu Administração com destaque em Criando Contrato 

 
Ao criar um contrato no sistema, o usuário administrador deve informar os dados 

cadastrais da empresa indicados nos campos da Figura 11: 
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Figura 11 Tela de criação de Contrato 

 

 

 Geral: A Figura 12   apresenta as informações gerais da empresa para um contrato, tais 

como Nome, Nome da empresa, CNPJ, usuário administrador do contrato e a forma 

default de faturamento das máquinas deste contrato, caso não sejam criadas as regras 

de bilhetagem no restante do contrato. 

 

Figura 12 Tela de informações gerais de um contrato 
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 Dados da empresa: A Figura 13 apresenta todos os dados a serem preenchidos. 

 

Figura 13 Dados da empresa 

 
 Contato primário: A Figura 14 apresenta a opção de edição dos dados de um contato 

indicado para o contrato. Não há obrigatoriedade no preenchimento, recomendado 
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o cadastro para que o sistema envie informações automáticas para o gestor do 

contrato. 

 

Figura 14 Contato primário 

 

 Dados do Faturamento: A Figura 15 apresenta informações de Faturamento de um 

contrato. São utilizadas para integrações automatizadas com sistemas de CRM, 

showback e chargeback. 

 

Figura 15 Dados de Faturamento 
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Preço dos recursos: A Figura 16 apresenta as informações dos valores dos recursos a serem 

utilizados no contrato. Esta opção permite que sejam definidas opções de preços distintas 

para os recursos utilizados no sistema. 

 

Figura 16 Preço dos recursos 

 

 

 Grupos de um contrato: A Figura 17   apresenta todos os grupos associados a um 

contrato. Nesta tela as opções “Criar Grupo” e “Adicionar Grupo Existente”  

 

Figura 17 Grupos de um contrato 
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 Produtos de um contrato: A Figura 18 apresenta todos os produtos de um contrato. 

Um produto pode ser visto como recurso, serviço ou qualquer coisa que se queira 

ofertar em um contrato, não gerenciada pelo uCloud. É indicado usar produtos 

quando a oferta é o Virtual Data Center como um todo, no caso de serviços, ofertas 

específicas para máquinas virtuais, é recomendado optar pelas assinaturas. 

 

 

Figura 18 Produtos do contrato 

 

 

 Permissões de um contrato: O campo permissões de um contrato Figura 19 se aplica 

ao usuário administrador do contrato, define as permissões que o mesmo possui. É 

importante observar que este usuário é responsável pela gerência de todos e dos 

demais grupos e permissões. Assim sendo, a definição das permissões do mesmo 

influenciará na ação de desempenho das demais funcionalidades providas aos 

usuários e grupos do contrato. 
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Figura 19 Permissões de um contrato 

 

 Perfil de faturamento de um container: A Figura 20 apresenta todos os dados 

relacionados ao perfil de faturamento de um contrato por tipo de container a ser 

utilizado. Um container representa um Hypevisor ou conexão com uma nuvem 

pública, sendo assim é esperado que existam perfis de preços distintos de acordo 

com o container que um usuário possa utilizar em seu contrato. Essa opção permite 

que sejam definidos preços distintos por perfil de faturamento (preço fixo, recurso 

alocado ou recurso efetivamente utilizado) por tipo de Container. 

 

 

Figura 20 Perfil de faturamento por Container 
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 Criar novo perfil de faturamento: A Figura 21 apresenta todos os dados a serem 

preenchidos quando um usuário pretende definir uma regra de precificação por 

container distinta a um contrato. 

 

 

Figura 21 Criação de perfil de faturamento 

 

 

 

 Preço por template: A Figura 22 apresenta todos os dados de faturamento de um 

contrato por tipo de template. Um template é uma abstração de uma máquina 

virtual e seu sistema operacional.  O portal uCloud permite definir preços por 

tipo de template para um contrato. 
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Figura 22 Faturamento por template 

 

 

 Criar preço por template: A Figura 23 apresenta a tela de cadastro para inserção 

de preços de templates distintos por contratos, informações necessárias para o 

faturamento. 

 

Figura 23 Criar Faturamento por Template 
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2.3.3.2 Observações sobre bilhetagem de contratos 

 
De acordo com as informações acima descritas, existem várias formas para definir os preços 

de um contrato. Esta seção ilustra a ordem de preferência do sistema de bilhetagem do 

uCloud, no caso de haver sobreposições das regras de bilhetagem. 

 

A sequência na qual o sistema de bilhetagem funciona é a seguinte: 

I. Opções de faturamento por Template (Figura 22, pág.25). 

II. Opções de faturamento por Container (Figura 20, pág.23). 

III. Opções de faturamento por recursos definido no Contrato (Figura 20, pág.21). 

IV. Opções de faturamento default do sistema. 

 

2.3.4 Administração do Meu Perfil 

 
A Figura 23 apresenta o ambiente “Meu Perfil” , o qual indica o usuário que está logado no 

portal e as opções do seu perfil de utilização. 

 

 
Figura 24 Tela inicial do menu Administração com destaque em Meu perfil 

 
  

1 2 3 

4 
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 1. Menu Geral é possível definir novas senhas, nome do usuário, grupo principal. 

Regra do perfil do usuário, conforme descrito na seção 2.3.2. 

 2. Menu Permissões é possível editar as permissões habilitadas ao usuário no 

sistema, em relação as operações autorizadas sobre os containers. 

 3.Menu Máquinas Virtuais apresenta as máquinas virtuais associadas ao usuário. 

 4. Menu Últimos Logins apresenta o registro dos últimos acessos do usuário.  

 
A Figura 23 apresenta a tela que possibilita editar, excluir e adicionar todas as permissões, 

de acordo com a necessidade de utilização do usuário. 

 
Figura 25 Tela de edição de permissões 

 

2.4 Configuração 

 
O menu configuração define os parâmetros default do sistema. São usados quando operações 

sobre usuários e bilhetagem não possuem todas as informações em seus contratos, quotas e 

rede.  
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2.4.1 Configuração da Aplicação 

 
A configuração, Figura 23, define as opções default para usuários sobre as Máquinas Virtuais 

sendo criadas.  

1. Usuários define as opções de quotas default por usuário do sistema, ou seja, ao criar 

um usuário se ele não tiver sua quota informada o sistema usará as cotas constantes 

na tela de aplicação.  

2. Preço dos Recursos define os preços por hora de consumo para CPU, Memória e Disco, 

valores cobrados por taxa de transferência e por recursos de rede, além disso 

configura o mail do administrador do sistema que é usado em operações sobre 

assinaturas descritas na seção 2.4.3. 

 

 
Figura 26 Tela inicial do menu Configuração com destaque em Aplicação 

 

2.4.2 Configuração da Rede 

 
A configuração da rede Figura 23, indica a listagem do controlador SDN e as opções de 

configuração do uCloud. O qual permite o uso de vários controladores SDN transferindo assim 

mais escalabilidade para o sistema.  

  

1 2 
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Figura 27 Tela inicial do menu Configuração com destaque em Rede 

 

2.4.2.1 Criando Sdn Controlador  

 

Na adição de um controlador SDN, Figura 23 o usuário deve selecionar o container no qual 

ele está associado. O controlador já prevê a existência de dois nós de gerenciamento em 

alta disponibilidade indicados nos campos primário e secundário. Para a instalação do 

controlador de SDN consultar a equipe da Ustore.  Um controlador não deve estar 

vinculado a mais de um container. 

 

Figura 28 Tela de criação de Sdn Controlador 
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2.4.3 Configurações de Signatures 

Signatures ou assinaturas são serviços vinculados a uma máquina virtual. As assinaturas 

devem conter apenas as ofertas de serviços que devem ser cobrados mensalmente ou mês 

específico. No caso da remoção de uma assinatura vinculada a uma máquina virtual, o valor 

será cobrado integralmente pelo agente de bilhetagem. São exemplos de assinaturas: 

gerenciamento de sistema operacional e monitoramento. A Figura 29 apresenta todas as 

assinaturas que uma máquina virtual pode possuir. 

 
Figura 29 Tela inicial do menu Configuração com destaque em Signatures 

 

2.4.3.1 Criando Assinatura 

 
A Figura 30 apresenta os parâmetros necessários para a criação de uma assinatura. 

 

 
Figura 30 Tela de criação de assinatura 
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2.4.4 Configurações de Flavor Billing Profile 

 
De maneira similar à opção do sub-menu Aplicação, descrito na seção 2.4.1, é permitido 

definir o preço default por tipo de flavor a ser utilizado no sistema, custo de CPU, custo de 

memória e custo do disco. Figura 30.  

 
Figura 31 Tela inicial do menu Configuração com destaque em Flavor Billing Profile 

 
 

2.4.4.1 Criando um Flavor Billing Profile 

 
A Figura 30 apresenta como se define o valor default para um Flavor. Os valores de CPU, 

Memória e Disco apenas serão aplicados quando se alterar a configuração default do Flavor, 

principalmente nos casos de adição de discos extras. O valor de referência está indicado em 

“Fixed Monthly Cost”. 

 
Figura 32 Tela de criação de flavor billing 
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2.5 Máquinas Virtuais 
 
A Figura 33 apresenta as máquinas virtuais existentes no sistema, com permissão de 

visualização ao usuário logado e as máquinas virtuais pertencentes ao grupo do usuário em 

qualquer virtual datacenter, container ou host. É possível realizar diversas ações clicando 

nos botões: [Iniciar], [Parar], [Reiniciar], [Suspender], [Retornar] e [Clonar], além do 

acesso ao console da máquina virtual no botão de console. 

 
Figura 33 Tela inicial do menu Máquinas Virtuais 

 

2.5.1 Gerenciando uma Máquina Virtual 

 
Para abrir a tela de gerenciamento da máquina virtual, selecionar e clicar na máquina a ser 

gerenciada. Na parte superior da tela de gerenciamento de Máquina Virtual, Figura 34, 

encontram-se os botões de ação da tela de máquina virtual ([Iniciar], [Parar], [Reiniciar], 

[Suspender], [Retornar] e [Clonar]) com acréscimo do botão de conversão em template. 

Também, encontra-se o botão [Delete]. Após alteração de campos [Reiniciar] a máquina. 

 

 
Figura 34 Gerenciamento de Máquina Virtual 
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 Geral 

 
As informações principais da Máquina Virtual estão dispostas em “Geral”, conforme 

ilustrado na Figura 35. Neste botão, é possível visualizar o status da máquina, configurar 

o “Nome”, “Grupo de Segurança”, editar “Senha”, “Flavor”, “Virtual Datacenter”, 

“Host”, “Storage”, “Usuário” e a “Proteção de exclusão acidental da Máquina 

Virtual”. Ao término das alterações ou edições de dados, em qualquer um dos campos 

citados anteriormente, é necessário [Reiniciar] a máquina virtual. 

 
Figura 35 Tela de informações Gerais de uma Máquina Virtual 

 
 Performance Instantânea 

 
Neste item, é possível visualizar o gráfico de performance da Máquina Virtual. 

 
Figura 36 Performance Instantânea 
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 Interfaces de Rede  

 
Na área de Interfaces de Rede, Figura 37, é possível adicionar uma nova interface de rede 

à Máquina Virtual, além de excluir ou editar uma network existente. 

 
Figura 37 Interfaces de Rede 

 Disco  

 
Na área de Disco, Figura 38, é possível adicionar um novo disco ou deletá-lo. Após alterar 
ou editar, é necessário [Reiniciar] a Máquina Virtual. 

 
Figura 38 Disco 

 Snapshots 

 
Na área de Snapshots, Figura 39, é possível criar um snapshot a partir da versão atual da 

Máquina Virtual. 

 
Figura 39 Snapshots 
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 Signatures 

 
Nesta tela, Figura 410, é possível adicionar assinatura e apresenta todas as assinaturas da 

Máquina Virtual. 

 
Figura 40 Signatures 

 
 Histórico de Performance 

 
Esta tela, Figura 41, apresenta o histórico de performance da Máquina Virtual, é necessário 

inserir o período desejado, data de início e data final. 

 

 
Figura 41 Histórico de Performance 

 
 Histórico Financeiro 

 
A Figura 41 apresenta os campos “Início” e “Final” onde é necessário inserir as datas 

desejadas a fim de gerar o relatório com o histórico financeiro. 

 
Figura 42 Histórico financeiro 

 

 

2.5.2 Criando uma Máquina Virtual 

 

 Para criar uma máquina virtual é necessário acessar o menu Máquinas Virtuais, 

Figura 41, selecionar a opção “Criar Máquina Virtual”. 
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Figura 43 Tela inicial do menu Máquinas Virtuais com destaque em Criar Máquina Virtual 

 

 Selecionar o tipo de container em que a Máquina Virtual será criada, Figura 39. Em 

seguida, preencher os campos com o tipo de faturamento e o nome da máquina 

virtual. 

 

Figura 44 Criando Máquina Virtual 
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 Após isso, na Figura 39 clicar na opção [2 Deploy]. Nela selecionar o VDC, template, 

flavor, network  (Sub-redes) , storage e quantidade de máquinas a serem criadas. 

 

 
Figura 45 Criando Máquina Virtual 

 

 Nesta seção, Figura 39 definir as opções de segurança, optando por tipo de 

autenticação e grupo de segurança. 

 

Figura 46 Criando Máquina Virtual 
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 Nesta seção Figura 39, no caso da configuração ser diferente do flavor selecionado, 

é necessário preencher o item 4, Configurações, personalizar os recursos da 

máquina virtual (Assinatura, CPU e Memória). 

 

Figura 47 Criando Máquina Virtual 

 Ao finalizar a criação da máquina virtual é necessário visualizar o [Sumário] na 

Figura 39, a opção 5 do ambiente Criar Máquina Virtual, o usuário deverá checar os 

dados e clicar em [Criar] ou em [Criar e Iniciar]. 

 

Figura 48 Criando Máquina Virtual 
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2.6 Scaling Groups 
 
Este menu na Figura 399, apresenta ao usuário os Scaling groups disponíveis no portal do 

uCloud. O scaling group permite a escalabilidade horizontal automatizada de máquinas 

virtuais através da clonagem de uma máquina virtual, base e adição de um balanceador 

de carga. No caso de exceder a carga, automaticamente ele aumenta ou diminui a 

quantidade, a partir do consumo monitorado e controlado.  

 

Figura 49 Tela inicial do menu Scaling Groups 

 

2.6.1 Criando um Scaling Group 

 

Para criar um scaling group, Figura 39, o usuário deverá informar: 

a) O nome do scaling group 

b) Selecionar um balancedor de carga pré-existente e criado por este usuário, 

conforme descrito na seção 2.12.6.  

c) Selecionar uma VMWare ou máquina virtual que será utilizada para as clonagens e 

crescimento dos scaling groups. 

d) A porta que o balanceador de carga utilizará. 

e) Valor máximo e valor mínimo, devem ser registrados pelo usuário. Indicarão a 

quantidade mínima de clones da máquina virtual base  

f) Os parâmetros de performance registrados, devem ser atingidos para que seja 

disparado um evento de crescimento e diminuição dos grupos escalares. 
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Figura 50 Criado um Scaling Group 

 

2.7 Banco de Dados 
 
Na tela da Figura 39, é permitido criar Banco de Dados. O portal uCloud consome o serviço 

oferecido pelas nuvens públicas (AWS e Azure). Atualmente, as ofertas de banco de dados 

no portal do uCloud estão feitas em nuvens públicas e limitadas à oferta de cada uma delas. 

AWS e Azure são nuvens públicas com política distinta para banco de dados. 

 
Figura 51 Tela inicial do menu Banco de Dados 
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2.7.1 Criando um banco de dados 

Para criar um banco de dados o usuário seleciona a nuvem pública e o portal uCloud 

indicará quais versões de banco de dados estão disponíveis nesta nuvem, Figura 52. 

 

Figura 52 Criando um Banco de Dados 

Após a seleção do banco de dados o usuário deve definir os parâmetros específicos para 

cada um deles de acordo com a oferta da nuvem pública, de acordo com a Figura 53. 

 

Figura 53 Criando um Banco de Dados 
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2.8 Virtual Datacenters:  

 

Na Figura 54 encontram-se os VDC’s (Virtual Datacenters). Um VDC corresponde a um 

agrupamento lógico de recursos computacionais de um container e que será associado a 

um contrato. 

 

Figura 54 Tela inicial do menu Virtual Datacenters 

2.8.1  Gerenciando Virtual Datacenters 

 
Ao selecionar o menu Virtual Datacenter, o usuário verá o nome do VDC e o container que 

este VDC está associado. Ao clicar no nome de um VDC o usuário, verá as seguintes opções: 

 

 Geral  
No Geral, Figura 55, encontra-se a opção de desconectar o container do VDC, editar o 

VDC, limitar a quantidade máxima de máquina virtual no VDC e, as opções de Auto 

VIP e Auto Fill;  

 I – Auto VIP sendo ativado para que toda a máquina virtual deste VDC ao ser criada 

automaticamente pegue um IP Público do range disposto no SDN. 

 II - Auto Fill sendo ativado para que as máquinas virtuais sejam criadas 

automaticamente, na medida que as máquinas virtuais já criadas serão acessadas, até 

que o número máximo de máquinas virtuais do VDC seja atingido. Recurso usado em 

ambientes específicos para criação automática de VDI (Virtual Desktop 

Infraestructure). 
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Figura 55 Geral 

 Templates 
A Figura 55 indica quais templates estão liberados para uso por este VDC. Outras 

informações sobre templates estão na seção 2.14.  

 
Figura 56 Templates 

 Hosts 
A Figura 55 apresenta os hosts que estão liberados para uso neste VDC. Outras 

informações sobre os hosts estão na seção 2.11.  

 
Figura 57 Hosts 
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 Flavors 

A Figura 55 apresenta os flavors que estão liberados para uso neste VDC. Outras 

informações sobre os flavors estão na seção 2.15.  

 
Figura 58 Flavors 

 Redes 

A Figura 559 apresenta as vlans que estão liberadas para uso neste VDC. Outras 

informações sobre as redes e as vlans consultar a seção 2.12.  

 
Figura 59 Redes 

 Storages 

A Figura 55 apresenta os Storages que estão liberados para uso neste VDC. Consultar 

outras informações sobre os Storages na seção 2.13. 

 
Figura 60 Storages 
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 Máquinas Virtuais 

A Figura 55 apresenta as máquinas virtuais que estão liberadas para uso neste VDC. 

Consultar outras informações sobre as máquinas virtuais na seção 2.13. 

 
Figura 61 Máquinas Virtuais 

 

Na parte superior da tela de Virtual Datacenter encontra-se o botão Excluir Virtual 

Datacenter, clicar no caso de optar por deletar o VDC. 

 

2.8.2 Criando Virtual Datacenters 

Acessar o menu Virtual Datacenters, clicar na opção “Criar Virtual Datacenter”. Na 

Figura 55 definir um nome para o VDC que está sendo criado, selecionar o container que este 

VDC atuará, em seguida escolher os recursos do container selecionado que serão 

incorporados no VDC e clique em Criar. 

 

Figura 62 Criando um Virtual Datacenter 
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2.9 Financeiro:  

A opção financeiro é visualizada pelo usuário logado com diferentes perfis, o ambiente 

permite que o mesmo consulte seu consumo. Abaixo o perfil dos diferentes usuários: 

Perfil normal – o usuário visualiza o consumo do seu contrato; 

Perfil administrador – o usuário visualiza as informações dos grupos vinculados ao seu contrato; 

Perfil auditor – o usuário visualiza este menu de outra forma, será explicitado em outra seção.  

Outras informações sobre o perfil de usuários, consultar a seção 2.3.1.1. 

 

2.9.1 Listando Contratos 

Ao selecionar o menu financeiro, a primeira opção é selecionar o contrato, Figura 55, ao qual 

o usuário logado quer realizar as consultas financeiras no sistema.  

 
Figura 63 Escolhendo Contratos 

2.9.2 Período 

Na Figura 55, o usuário deve informar o período que deseja realizar a consulta. 

 
Figura 64 Período 
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2.9.3 Visualizando 

Após a selecionar o contrato e o período, o sistema apresenta ao usuário a tela, Figura 55, com 

o consumo do mês anterior, o consumo até a data atual e o que está previsto ser faturado 

no contrato, caso o perfil de uso se mantenha. O botão detalhado apresenta o resumo por 

tipo de recurso do sistema. O usuário visualiza o faturamento dos grupos associados ao 

contrato de cada usuário do mesmo, com opção de exportar o invoice do mesmo.  

 

Figura 65 Tela de visualização Financeira 

Ao selecionar um grupo específico será exibida a tela com o resumo do consumo deste 

grupo, bem como a possibilidade de visualizar o consumo por usuário, conforme 

apresentado na Figura 66. É possível exportar em formato CSV o consumo do grupo. 

 
Figura 66 Menu financeiro consumo por grupo 
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Ao selecionar um usuário específico será apresentado o consumo deste usuário em relação 

a todos os recursos do sistema, conforme apresentado na Figura 67. 

 

Figura 67 Menu financeiro consumo detalhado por grupo 

Além de visualizar as informações financeiras por tipo de recurso, é permitido ao 

usuário gerar o seu invoice do período selecionado, conforme a Figura 68. 

 

Figura 68 Menu financeiro invoice do usuário 
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2.10 Containers 

Na Figura 69, encontra-se a lista com os containers importados no portal uCloud. Um 

container é uma abstração lógica para agrupar todos os recursos (máquinas virtuais, 

servidores, discos, storages) 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 a instalação do portal uCloud uma importação inicial do ambiente do cliente deve 

ser realizada, para isso é necessário solicitar as credenciais de root do vCenter, 

XenServer ou admin do Openstack.  

 

Depois da importação, a qualquer momento um container pode ser descontado do uCloud, 

esta operação é considerada operação interna ao banco do uCloud, por isto não causará 

nenhuma modificação ou ação no ambiente do cliente. Durante a importação, o container 

deverá ser importado dentro de um VDC, sendo que neste VDC não pode ter nenhum outro 

container. 

 

Figura 69 Tela inicial do menu Virtual Datacenters 

 

2.10.1 Gerenciando um Container 

Ao selecionar o menu Container, o usuário escolherá o container a  ser gerenciado. 

 Geral 

Na Figura 70, é possível editar algumas informações do container. 
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Figura 70 Geral 

 Hosts 

Na Figura 71, encontram-se os hosts. Que são os servidores físicos pertencentes a um 

container que executam as máquinas virtuais de um VDC. 

 
Figura 71 Hosts 

 Template 

 
Figura 72 Template 



 

23/04/18 Ustore – Informação Confidencial 51  

 Storages 

 
Figura 73 Storages 

 Regiões 

 
Figura 74 Regiões 
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 Flavors 

 
Figura 75 Flavors 

 Redes 

A Figura 76 apresenta a lista com as redes virtuais. Nesta tela, é possível criar redes 

ou acessar uma rede já criada para gerenciar suas subnets. 

 
Figura 76 Redes 

 Máquinas Virtuais 

 
Figura 77 Máquinas Virtuais 
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2.10.2 Conectando um Container 

Após fazer login no sistema com um usuário que possua permissão, acessar o menu 

containers, opção Conectar container. 

Selecionar o tipo do container (1); Inserir o ip do hypervisor (2); as credenciais de 

administração (3) e (4); E, por fim, selecionar se deseja apenas conectar ou conectar e 

importar as máquinas virtuais. Após clicar em importar o usuário visualizará a importação 

no menu Tarefas. 

 
Figura 78 Conectando Container 

 

2.11 Hosts:  

Na Figura 79, encontram-se os hosts que dão suporte aos containers, hosts são servidores 

físicos pertencentes a um container que executam as máquinas virtuais de um VDC. 

 

Figura 79 Tela inicial do menu Hosts 

  



 

23/04/18 Ustore – Informação Confidencial 54  

2.11.1 Visualizando Hosts 

 Geral: 

Lista o IP do host, o container que ele está associado e o tipo de hypervisor. 

 
Figura 80 Geral 

 Custo: 

A Figura 81, apresenta uma comparação de preços entre o valor do host mensal x o 

valor faturado por mês nas máquinas virtuais que são executadas neste host. 

 
Figura 81 Custo 

 Performance Instantânea: 

A Figura 82, apresenta os gráficos do consumo de CPU e da memória do host, no 

momento de abertura da página. 

 
Figura 82 Performance Instantânea 
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 Máquinas Virtuais: 

A Figura 83 apresenta a listagem de todas as máquinas virtuais em execução no host. 

 
Figura 83 Máquinas Virtuais 

 

2.12 Rede 

A criação e funcionalidade podem sofrer variações dependo do hypervisor. 

2.12.1 Redes 

Na Figura 84, encontra-se a lista com as redes virtuais. Ao usuário é permitido criar redes ou 

acessar uma rede já criada para gerenciar suas subnets. 

 
Figura 84  Tela Inicial do Menu Redes 

2.12.2 Gerenciando Rede 

Acessar o menu Rede - Redes, o usuário escolhe uma Rede, o gerenciamento da rede 

apresenta as opções de excluir a rede e a listagem de sub-redes. 

 Geral 

 
Figura 85 Geral 
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 Sub Redes 

 
Figura 86 Sub Redes 

 Criando Sub Redes 

Para criar sub-rede, basta clicar no Adicionar sub-rede; 

Ao adicionar sub-rede é necessário preencher os campos listados abaixo com exemplos: 

1º Passo – Defina um nome: Subnet 172.17.0.0/24.  

  *Não possui requisitos mínimos de caracteres. 

2º Passo – Defina o Cidr: 172.17.0.0/24. 

  *Classless Inter-Domain Routing:  

 Tem a função de alocar topologicamente a atribuição futura de endereços IP, 

segmentando os endereços IP para os domínios de roteamento. 

3º Passo – Defina o Range start: 172.17.0.10. 

  * É o ponto de início dos Ips. 

4º Passo – Defina o Range end: 172.17.0.200. 

  * É o ponto de término dos Ips. 

5º Passo – Defina o Gateway: 172.17.0.1. 
  * Nessa aplicação o gateway tem a função de interligar as máquinas virtuais, 

importante que o gateway esteja no mesmo Range de Ips, preferencialmente 

sendo o primeiro IP, conforme exemplo acima. 

6º Passo – Defina se será compartilhado: False. 

  * Ao selecionar a opção “False” o IP será distribuído dinamicamente pelo 

DHCP, a opção “True” tornará o IP fixo. 

 
Figura 87 Criando Sub Redes 
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2.12.2.1  Criando Redes 

Acessar o menu Rede - Redes, opção “Criando rede” como pode ser visto na Figura 88, escolha 

em qual Container* será criada a Rede, o tipo de isolamento (None**, VLAN*** ou Tunnel****) 

e o nome da rede . Por fim clique em “Criar”. 

*A tela pode modificar de acordor com a escolha do tipo de Cotainer. 

**None – Não será criado Isolamento 

***VLAN – Será criado uma rede dentro de uma VLAN 

****Tunnel – Será criada uma rede para operar na camada 4, possibilitando o uso de 

VPN, SSH tunel. 

 
Figura 88 Criando Container 

 

2.12.3 IPs Públicos 

Na Figura 89, encontra-se a lista com os IPs Públicos solicitados para as máquinas virtuais do 

portal uCloud. 

 
Figura 89 Tela Inicial do Menu IPs Públicos 
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2.12.3.1 Solicitar um IP Público 

 
1º Passo – Solicitar IP Público. 

O sistema acessará o pool de IPs. 

 
Figura 90 Solicitar um IP Público 

 
2º Passo – Associar o IP Público à máquina virtual criada. 
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2.12.4 Grupos de Segurança 

 
Na Figura 91, encontra-se a lista com os security groups para cada uso do sistema. São os 

security groups que implementam as regras de Firewall nos SDN’s do sistema.  

 
Figura 91  Tela Inicial do Menu Grupos de Segurança 

2.12.4.1 Visualizando Grupo de Segurança 

 
 Geral 

 Na Figura 92, é possível editar algumas informações do container, vide 2.10.1. 
 

 
Figura 92 Geral 

 
 Regras 

 
Figura 93 Regras 
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 Máquinas virtuais associadas 

 
Figura 94 Máquinas virtuais associados 

 

2.12.4.2 Criar Grupo de Segurança 

 
1º Passo – Defina o usuário. 

 
Figura 95 Criando um Grupo de Segurança 

2º Passo – Selecione o container. 

3º Passo – Crie um nome para o grupo de segurança. 

4º Passo – Descreva o grupo de segurança. 

5º Passo – Escolha as portas de entrada e saída pelo menu ou digite manualmente. 
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2.12.5 Par de Chaves 

 
Na Figura 96, encontra-se a lista com os par de chaves criados para serem usadas no acesso 

as máquinas virtuais. Nela podemos criar, apagar e importar par de chaves.  

 
Figura 96  Tela Inicial do Menu Par de Chaves 

 

2.12.5.1 Visualizando Par de Chaves 

 
 Geral  

 
Figura 97 Geral 

 Máquinas virtuais associadas 

 
Figura 98Máquinas virtuais associadas 
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2.12.5.2 Criar Par de Chaves 

Na Figura 99, é necessário inserir as informações necessárias nos campos abaixo. 

 
Figura 99 Criar Par de Chaves 

1º Passo – Selecionar o container. 

2º Passo – Criar um nome para a chave de segurança. 

3º Passo – Clicar em “Criar Par de Chave”. 

2.12.5.3 Importar Par de Chaves 

 
Figura 100 Importar Par de Chaves 

1º Passo – Selecionar o container. 

2º Passo – Criar um nome para a chave de segurança. 

3º Passo – Colar ou digitar o conteúdo da chave pública.  

4º Passo – Clicar em “Importar Par de Chave”. 
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2.12.6 Balanceadores 

Na Figura 101, encontra-se a lista com os balanceadores criados para balancear a carga de 

rede das máquinas virtuais. Nela pode-se criar, apagar e gerenciar os balanceadores. 

 
Figura 101 Tela inicial do menu Balanceadores 

2.12.6.1 Visualizando Balanceador 

 Geral  

 
Figura 102 Geral 

 Membros do Balanceador 

 

Figura 103 Membros do Balanceador 
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2.12.6.2 Criando Balanceador 

 
Figura 104 Criando Balanceador 

1º Passo – Selecionar o container. 

2º Passo – Criar um nome para o balanceador. 

3º Passo – Definir o Protocolo que será balanceado: HTTP; TCP; HTTPS. 

4º Passo – Definir a Porta. 

5º Passo – Incluir os membros do Balanceador adicionando a máquina virtual 

com o IP e com a porta privada. 

6º Passo – Caso necessário, incluir o Certificado SSL inserindo o nome do 

certificado e fazendo upload do arquivo. 

 
Figura 105 Inclusão do Certificado SSL 

7º Passo – Clicar no botão “Criar Balanceador”. 
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2.12.7 Zona DNS: 

Na Figura 106, encontra-se a lista com as zonas DNS(Domain Name System) criadas. Nela 

pode-se criar, apagar e acessar as zonas DNS para realizar os gerenciamentos. 

 
Figura 106 Tela inicial do menu Zona DNS 

 

2.12.7.1 Criando Zona DNS 

 
Figura 107 Criando Zona DNS 

1º Passo – Definir o nome do domínio. 

2º Passo – Descrever a zona de DNS. 

3º Passo – Clicar em “Criar Zona de DNS”. 
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2.12.8 VPN 

A Figura 108 é o ambiente para criar, administrar e configurar a VPN do usuário. 

 
Figura 108 Tela inicial do menu VPN 

2.12.8.1 Criando VPN 

 
Figura 109 Criando VPN 

1º Passo – Definir um nome para a VPN. 

2º Passo – Selecionar um container. 

3º Passo – Clicar em “Criar VPN”. 
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2.13 Storages 

Na Figura 110, encontram-se os Storages. Um storage corresponde a um DataStorage do 

VMware, um storage no XenServer ou um VolumeType no Openstack, aqui serão mostrados 

os discos locais e os discos apresentados aos hypervisors NFS por exemplo. 

 
Figura 110 Tela Inicial do Menu Storages 

 

2.13.1 Gerenciando Storages 

Para gerenciar um Storage, basta acessar o menu Storages e escolher o Storage desejado. 

 Geral 

Nesta seção, Figura 111, encontram-se as informações do storage. 

 
Figura 111 Geral 

 Tamanho  

Nesta seção, Figura 112, encontra-se o gráfico do espaço em disco. 

 
Figura 112 Tamanho 
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 Máquinas Virtuais 

Nesta secão, Figura 113, pode ser visualizada a listagem de discos por máquina 

virtual. 

 

Figura 113 Máquinas Virtuais 

 Discos Órfãos 

Nesta seção, Figura 114, é possível visualizar a listagem de discos órfãos, criar 

novos discos e, ainda, deletar discos órfãos existentes. 

 

Figura 114 Discos Órfãos 
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2.14 Templates 

Na Figura 115, encontram-se os templates utilizados para criação de máquinas virtuais.  

Templates são entidades que podem gerar instâncias de máquinas virtuais, são anexados 

nos containers.  Vale lembrar que cada template será especifico de um container, ou 

seja, um template criado para um container composto por hypervisor VMware não 

funcionará no container composto por Hypervisor XEN. 

 

Figura 115 Tela Inicial do Menu Templates 
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2.15 Flavors 

A Figura 116, apresenta os Flavors, modelos de configuração para as máquinas virtuais, 

nesta tela encontra-se a listagem dos Flavors cadastrados com as configurações 

atribuídas as máquinas virtuais. 

 
Figura 116 Tela Inicial do Menu Flavors 
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2.15.1 Criando Flavors 

Na Figura 117, é possível cadastrar os Flavors atribuindo informações como “CPU” e 

“Memória” utilizadas nas máquinas virtuais. 

 
Figura 117 Criando um Flavor 

 

2.16 Tarefas 

Na Figura 118, é possível visualizar a lista de eventos/tarefas, onde cada evento corresponde 

a uma ação gerada por um usuário. 

 
Figura 118 Tela Inicial do Menu Tarefas 
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3 Conclusão 

Assim, este documento apresentou uma descrição geral das telas do portal uCloud, sendo 

um guia de utilização.  

A sua leitura permitirá ao usuário do sistema entender e utilizar as suas funcionalidades 

que permitem a gerência de hypervisor distintos. 

 

Equipe Ustore. 

 

 


