
  معرفي سرويس جديد رايانش ابري 

  و فناوري اطالعات

با قابليت و پردازش داده  سازي رشد دانشجويان مقاطع مختلف دانشكده به انجام شبيه
 پردازشي منابعخريد و نگهداري هاي 

اندازي  و راهتجهيزات اقدام به خريد  ، دانشكده اخيراً
. دانشجويان باشدپاسخگوي نياز اساتيد محترم و 

ها و سايت دانشكده داراي مزاياي زير 

ها و سايت دانشكده در مواقع زيادي بدون استفاده هستند و 
  

شوند، هزينه خريد، نگهداري و تعميرات 

 بسمه تعالي

  

معرفي سرويس جديد رايانش ابري 

و فناوري اطالعات دانشكده مهندسي كامپيوتر

رشد دانشجويان مقاطع مختلف دانشكده به انجام شبيه به نظر به نياز مبرم و رو
هاي  هزينه كاهشاطمينان باال و يا با توان پردازشي باال، و همچنين در جهت 

، دانشكده اخيراًها و سايت مانند كامپيوترهاي روميزي موجود در آزمايشگاه
پاسخگوي نياز اساتيد محترم و تا حدودي تواند  داده در ابعاد كوچك نموده كه مي

ها و سايت دانشكده داراي مزاياي زير  در مقايسه با كامپيوترهاي روميزي موجود در آزمايشگاه

 سازي مديريت بهينه منابع پردازشي با استفاده از قابليت مجازي

ها و سايت دانشكده در مواقع زيادي بدون استفاده هستند و  مپيوترهاي موجود در آزمايشگاهكا
 .رود  و هدر مي شود منابع پردازشي به خوبي مديريت نمي

 نگهداري و تعميرات كمتر خريد، 

شوند، هزينه خريد، نگهداري و تعميرات  از آنجا كه منابع به صورت مشترك استفاده مي
 . يابد يكاهش م

 كاهش مصرف انرژي

  همكاران گرامي

  ،و احترام با سالم

نظر به نياز مبرم و رو
اطمينان باال و يا با توان پردازشي باال، و همچنين در جهت 

مانند كامپيوترهاي روميزي موجود در آزمايشگاه
داده در ابعاد كوچك نموده كه مي يك مركز

در مقايسه با كامپيوترهاي روميزي موجود در آزمايشگاهسرويس ياد شده 
  :است

 مديريت بهينه منابع پردازشي با استفاده از قابليت مجازي
o كا

منابع پردازشي به خوبي مديريت نمي
  خريد، هزينه

o از آنجا كه منابع به صورت مشترك استفاده مي
كاهش م

 كاهش مصرف انرژي



o  ،مديريت بهينه منابع پردازشي عالوه بر كاهش هزينه خريد و نگهداري كامپيوترهاي روميزي
 .دهد هزينه برق مصرفي دانشكده را نيز كاهش مي

 با استفاده از سيستم  قابليت اطمينان باالUPS افزونگي سيستم و RAID  

o  شوند و از  هاي مجازي ذخيره مي بر روي ماشيندر صورت قطع ناگهاني برق، اطالعات موجود
 .روند بين نمي

o ذخيره اطالعات از نوع مركز داده داراي سيستم RAID5  ها  ديسك خرابي هارد برابربوده و در
 .مقاوم استتا حد خوبي 

 به صورت روزانهگيري خودكار  قابليت پشتيبان 

o پشتيبان گرفته  صورت روزانهبه هاي مجازي  در صورت نياز كاربران، از وضعيت ماشين
 .شود مي

 هاي مشابه در خارج از دانشكده پايين نسبت به سرويس نسبتاًسرويس  تعرفه 

با توجه به بودجه محدود دانشكده و نياز به گسترش ساالنه مركزداده براي ارائه هر چه بهتر سرويس رايانش 
بدين منظور، مديريت دانشكده . در نظر گرفته شود هايي براي استفاده از سرويس ياده شده ابري، نياز است تعرفه

هاي پرداختي توسط كاربران  عرفههاي نگهداري و توسعه را متقبل شده و نيمي ديگر از محل ت نيمي از هزينه
  . شود مين ميتأ

اي نزديك، نياز  بتوانيم در آينده DaaS١هاي مشابه مانند  سرويس اندازي راه اميدواريم با گسترش اين سرويس و
  .ها و سايت دانشكده را به حداقل برسانيم روزرساني كامپيوترهاي روميزي در آزمايشگاه اساتيد به خريد و به

  

  

  

  تشكربا 

  واحد فناوري اطالعات دانشكده

   

                                                             
1 Desktop-as-a-service 



  هاي مجازي تعرفه ماشين

  

ميزان حافظه   هزينه ماهيانه
HDD 

ميزان حافظه 
RAM  

 دتعدا
  هسته  

 ١  GB٢   ٤٠ GB ريال ٥٠,٠٠٠
 ٢ GB٤   ٤٠ GB ريال ١٠٠,٠٠٠
  ٤  ٨ GB  ٤٠ GB ريال ٢٠٠,٠٠٠
  ٨ ١٦ GB  ٤٠ GB ريال ٤٠٠,٠٠٠
  ١٦ ٣٢ GB  ٤٠ GB ريال ٨٠٠,٠٠٠

 ٢٤ ٦٤ GB  ٤٠ GB ريال ١,٦٠٠,٠٠٠
  

  :نكات مهم

 .استماه  ١ هاي مجازي ماشين حداقل زمان درخواستي -

  .وجود منابع قابل تخصيص استدر صورت فقط هاي مجازي با منابع باال  ماشين -

  .است پذير امكانكاربر خواست درتمديد سرويس در صورت وجود منابع و با  -

  .شود ماشين مجازي خاموش ميدر صورت عدم تمديد درخواست، با پايان مهلت زمان  -

اتمام زمان سرويس از سرورهاي دانشكده حذف ماه از  ١يه اطالعات ماشين مجازي درخواستي پس از كل -
  .شود مي

  . درصد به هزينه ماشين مجازي افزوده مي شود ٢٠در صورت نياز به پشتيبان گيري خودكار  -

  

  :اطالعات تماس

را تكميل و به واحد فناوري اطالعات  ضميمه شده لطفا براي درخواست سرويس، فرم درخواست سرويس
 . دانشكده ارائه دهيد

  


