بسمه تعالي

معرفي سرويس جديد رايانش ابري
دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطﻼعات
همكاران گرامي
با سﻼم و احترام،
نظر به نياز مبرم و روبهرشد دانشجويان مقاطع مختلف دانشكده به انجام شبيهسازي و پردازش داده با قابليت
اطمينان باﻻ و يا با توان پردازشي باﻻ ،و همچنين در جهت كاهش هزينههاي خريد و نگهداري منابع پردازشي
مانند كامپيوترهاي روميزي موجود در آزمايشگاهها و سايت ،دانشكده اخيراً اقدام به خريد تجهيزات و راهاندازي
يك مركزداده در ابعاد كوچك نموده كه ميتواند تا حدودي پاسخگوي نياز اساتيد محترم و دانشجويان باشد.
سرويس ياد شده در مقايسه با كامپيوترهاي روميزي موجود در آزمايشگاهها و سايت دانشكده داراي مزاياي زير
است:
 مديريت بهينه منابع پردازشي با استفاده از قابليت مجازيسازي
 oكامپيوترهاي موجود در آزمايشگاهها و سايت دانشكده در مواقع زيادي بدون استفاده هستند و
منابع پردازشي به خوبي مديريت نميشود و هدر ميرود.
 هزينه خريد ،نگهداري و تعميرات كمتر
 oاز آنجا كه منابع به صورت مشترك استفاده ميشوند ،هزينه خريد ،نگهداري و تعميرات
كاهش مييابد.
 كاهش مصرف انرژي

 oمديريت بهينه منابع پردازشي عﻼوه بر كاهش هزينه خريد و نگهداري كامپيوترهاي روميزي،
هزينه برق مصرفي دانشكده را نيز كاهش ميدهد.
 قابليت اطمينان باﻻ با استفاده از سيستم  UPSو سيستم افزونگي RAID
 oدر صورت قطع ناگهاني برق ،اطﻼعات موجود بر روي ماشينهاي مجازي ذخيره ميشوند و از
بين نميروند.
 oمركز داده داراي سيستم ذخيره اطﻼعات از نوع  RAID5بوده و در برابر خرابي هاردديسكها
تا حد خوبي مقاوم است.
 قابليت پشتيبانگيري خودكار به صورت روزانه
 oدر صورت نياز كاربران ،از وضعيت ماشينهاي مجازي به صورت روزانه پشتيبان گرفته
ميشود.
 تعرفه سرويس نسبتاً پايين نسبت به سرويسهاي مشابه در خارج از دانشكده
با توجه به بودجه محدود دانشكده و نياز به گسترش ساﻻنه مركزداده براي ارائه هر چه بهتر سرويس رايانش
ابري ،نياز است تعرفههايي براي استفاده از سرويس ياده شده در نظر گرفته شود .بدين منظور ،مديريت دانشكده
نيمي از هزينههاي نگهداري و توسعه را متقبل شده و نيمي ديگر از محل تعرفههاي پرداختي توسط كاربران
تأمين ميشود.
اميدواريم با گسترش اين سرويس و راهاندازي سرويسهاي مشابه مانند  DaaS١بتوانيم در آيندهاي نزديك ،نياز
اساتيد به خريد و بهروزرساني كامپيوترهاي روميزي در آزمايشگاهها و سايت دانشكده را به حداقل برسانيم.
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نكات مهم:
 حداقل زمان درخواستي ماشينهاي مجازي  ١ماه است. ماشينهاي مجازي با منابع باﻻ فقط در صورت وجود منابع قابل تخصيص است. تمديد سرويس در صورت وجود منابع و با درخواست كاربر امكانپذير است. با پايان مهلت زمان درخواست ،در صورت عدم تمديد ماشين مجازي خاموش ميشود. كليه اطﻼعات ماشين مجازي درخواستي پس از  ١ماه از اتمام زمان سرويس از سرورهاي دانشكده حذفميشود.
 -در صورت نياز به پشتيبان گيري خودكار  ٢٠درصد به هزينه ماشين مجازي افزوده مي شود.

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

