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 ماشین مجازی ابری  .1

در نخستین   کاربرپس از درخواست که  شودی م گفته   ماشینیبه  «تورین»ابر در   ماشین مجازی ابری 

ابری ساخته  ربر روی سرو  زمان ممکن   . کاربر باشد ی مدارای منابع اختصاصی خود    شده وهای محیط 

تمامی   با  واقعی  ماشین  از  د ینمااستفاده    آن از    تواند ی م  یعاملستمیس   یهای دسترس همانند یک  . پس 

و امکان بازیابی آن وجود ندارد. بر روی    شدهحذفکامل    طوربه ، ماشین  ایشاندرخواست حذف از جانب  

 نگاشت شده قرار دارد و کاربران تنها به تعداد محدودی پورت دسترسی دارند.   صورتبه   IP،  هانیماش این  

 معرفی انواع خدمات سامانه ابر تورین  .2

 ( پردازش سریع) پردازشیماشین مجازی ابری  2.1

در    تخصصی   ی افزارهانرم علمی و    یهاپردازش اجرای    به منظور  پردازشیسرویس ماشین مجازی  

است. در این   شده  ارائه، شیمی و علوم مهندسی  یزیستعلوم  مختلف همانند ریاضیات، فیزیک،    یهاحوزه 

رایانشی    ،هاسیسرو تخصیص    صورتبه منابع  کاربر  به  توان    شدهداده اختصاصی  باالترین  با  بتواند  تا 

این    یهابرنامه  نماید.  اجرا  را  ماشینخود  از  همانند    یهاس یسرو  یاندازراه  مناسب  هادسته  اینترنتی 

 . باشد ینم، اجرای ربات، سرور دانلود، سرور ایمیل و .... 1میزبانی وب 

 پردازشی ماشین مجازی ابری غیر  2.2

است که   یانیبندانش  یهاشرکت ارائه منابع به  منظوربه ابری / پردازشیسرویس ماشین مجازی غیر 

اختصاصی به کاربر    صورتبه مجازی منابع    یها نیماش باشد. در این    شده  احرازدر سامانه    هاآن هویت  

هر نوع سرویسی که در اینترنت وجود    یاندازراهامکان    هادسته از ماشیناین  در    .شودی متخصیص داده  

 .دشوی مپشتیبانی    ، دارد

 سرویس کارت گرافیک  2.3

اختصاصی و یا ابری ارائه    صورتبه انتخاب کاربر    برحسب2رایانش مبتنی بر کارت گرافیک  سرویس

. دانشجویان  دارند   راخود    از یموردن  یهابرنامه کاربران دسترسی الزم برای نصب  در این سرویس    .شودی م

 .برای دریافت سرویس استفاده نمایند  (پایهدانشجوئی )از تعرفه  توانند ی م

 
1 . Web Hosting 
2 . Graphics Processing Unit (GPU) 
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 سرور اختصاصی   2.4

باال دسترسی خواهد    رایانشی   باقدرتاختصاصی به سروری    صورتبه کاربر از طریق ماشین مجازی و  

 .داشت. این سرویس برای دانشجویان از تخفیف ویژه برخوردار است

 ( (دارتخفیف)تعرفه دانشجویی -  دریافت تخفیف)  کاربری هایتعرفه .3

  است.، تعرفه اقتصادی فرضشیپ صورتبهتعرفه کاربر، : تعرفه اقتصادی •

  انیجبندانش  یهاشجججرکت، دانشججججو یا یعلمئتیهعضجججو   انکاربر  :(دارتخفیف)  تعرفه دانشججججویی •

 د.ناستفاده نمای  (پایه) تعرفه دانشجوییاز   د نتوانیم

توانند در  ، میباشجند بنیان  های دانشهیئت علمی و یا از شجرکت  عضجو: کاربرانی که دانشججو/  تخفیف •

اسجججتفجاده از تخفیف در تعرفجه    منجد شجججونجد.ویژه  بهره  هجایتخفیفهجا از  اسجججتفجاده از سجججرویس

 ( میسر می باشد.دارتخفیفدانشجویی)

 . شودمراجعه این سند  8بخش کسب اطالعات بیشتر و تغییر تعرفه به به منظور 

 های راهبردی فناوری آزمایشگاه شبکه تخفیف و اعتبار  .4

توانند با مراجعه به  کاربران میو    بوده های راهبردی  عضو شبکه آزمایشگاه  «ابر تورینی »مجموعه

برای دریافت    ی مذکورشبکهو مطالعه شرایط و ضوابط آن، از اعتبارهای    /https://labsnet.ir  تارگاه

کسب اطالعات بیشتر و تغییر  به منظور    استفاده نمایند.  رایانشی   سرویس و استفاده از  تخفیف در ثبت  

 .شودمراجعه  8بخش تعرفه به 

 سرویس  شرایط و ضوابط .5

متصل   «فیزیک نظری» ی پرسرعت  در داخل ایران قرار دارند و به شبکه «ابر تورین»های  تمام سرور  ✓

که احراز    فرد یا شرکتی ها بر عهده کاربر )سرویسذیل استفاده از  در    ی تخلفهر گونه  عواقب    و   هستند 

 .هویت شده( است

کیف پول  دن ماشین مجازی نیز از میزان شارژ  نموبه علت اختصاصی بودن منابع، در صورت خاموش  ✓

 . شودی مکاسته کاربر 
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در    یهاسیسرو ✓ تورین»ثبتی  مجازی    فرضشیپ  طور به   « ابر  ماشین  .  است    پردازشیسرویس 

و مقررات »ابر    د، پس از مطالعه قوانینننیاز دار  پردازشی به سرویس ماشین مجازی غیر    کهکاربرانی 

 .د نینماخواست پشتیبانی ثبت درقالب  در بایست تقاضای خود را می تورین« 

و    بودهنمجاز    «ابر تورین»  پردازشیبر روی ماشین مجازی    تارگاه اینترنتی و    میزبانی وب  یاندازراه ✓

ها  این دسته از سرویس  .دشواستفاده    پردازشیاز سرویس ماشین مجازی غیر    برای این منظور   باید 

 .استدارخود را شرایط ویژه  نیز

 ماند.باقی میکاربر کاربری  حسابو در   بودهن استرداد قابل  عنوانچیهبه مبلغ پرداختی   ✓

  پرتال   یهاسی سروثبت درخواست سرویس به معنی مطالعه و قبول تمام شرایط و ضوابط حاکم بر   ✓

 . است «ابر تورین»

هرگونه ربات و بات در ماشین مجازی بدون هماهنگی    یاندازراهبا ترافیک باال و یا    مدتی طوالندانلود    ✓

 .با بخش پشتیبانی فنی، نقض قانون تلقی خواهد شد 

های راهبردی، در صورت حذف سرویس به  فناوریآزمایشگاه  ی  شبکه میزان تخفیف دریافت شده از   ✓

 داده نخواهد شد.عودت حساب شما 

سامانه ابر تورین، جهت سفارش ماشین مجازی با مدت زمان ساعتی به صورت مکرر مناسب نمی  ✓

. چنانچه نیازمند بررسی سرویس  باشد. در صورت مشاهده این رفتار، دسترسی کاربر محدود خواهد شد 

 است پشتیبانی ثبت نمائید.می باشید می توانید درخو

محدود می باشد و سرعت دانلود  کشور    های مجازی در دسترسی به سرورهای خارجماشینباند  پهنای ✓

 تری انجام خواهد شد. ها با سرعت پایینو آپلود از/به آن

 

 سرویسین نخست ثبت  نحوه  .6

 ابتدا وارد پرتال شوید. مرحله اول:

کاربر متقاضی عضو    که ی درصورت و    است، اقتصادی  کاربرانتعرفه    فرض ش یپ  صورتبه   . تعیین تعرفهمرحله دوم:  

 . (7)بخش  د ینمااز تخفیف استفاده  تواند ی م باشد  انیبندانش و یا شرکت  دانشجو  ،یعلمئتیه

ی »سفارش ماشین  در منوی سمت راست و ذیل ماژول »سرویس ابری«، گزینهبایست  کاربر میمرحله سوم:  

 انتخاب نماید. 1- 6مطابق شکل را  «سیسروثبت  »، گزینه  «سیسرو انواع »یا از طریق بخش  مجازی« 
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 سفارش ماشین مجازی  .1-6 شکل 

  ی »سفارش ماشین مجازی«، کاربر به صفحه انتخاب منابع برای ماشین از انتخاب گزینه پس  :  چهارممرحله  

 شود.است، هدایت می  شدهارائه  2-6مجازی که در شکل 

 
 ی انتخاب منابع برای ماشین مجازی . صفحه2-6 شکل
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بایست متناسب با نیاز خود پِلنی را انتخاب نموده و  است، کاربر می  مالحظه قابل  2- 6که در شکل    طورهمان

خود را    موردنظرعامل  آمده، کاربر باید سیستم   3-6به مرحله بعد برود. در مرحله بعد که تصویر آن در شکل  

 انتخاب نماید.

 عاملی انتخاب سیستم: صفحه3-6 شکل

نیازهای    نکته: حداقل  باید  انتخابی  غیر    را  شماانتخابی    عاملستم یس پلن  در  سازد  صورت  این  برآورده 

 . د ش خواهد یا ایجاد سرویس با خطا روبرو  هبا کندی مواجه شد  عاملستمیس 

  ، باشد ی م   پرداخت  نوع   و   س یسرو  زمانمدت   نییتع  که   سوم   مرحله   وارد  کاربر   عامل،ستم یس   انتخاب   از  پس

 .شودی م

 

 صفحه تعیین نام و مدت سرویس : 4-6 شکل
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 :در این مرحله کاربر باید 

 میزان استفاده خود را ثبت نماید. زمان )ساعتی/روزانه/ماهانه( و  ، نوع محاسبه 1در قسمت  

 ، نوع پرداخت )کیف پول/ پرداخت آنالین( و نام سرویس را وارد نمایند. 2قسمت  در 

قسمت   سرویس  ،  3در  قیمت  کاربر،  موجودی  داده    شدهانتخابمیزان  نمایش  سرویس  کل  قیمت  و 

از    توانند ی م  یعلمئتیه . کاربران دانشجو یا اساتید  است  تعرفه کاربری محاسبه این هزینه مبتنی بر  .شودی م

ها و تغییر  تعرفه،  آشنایی با امکانات  منظور   به راهبردی نیز استفاده نمایند.    یهافناوری  شگاهیآزماشبکه  اعتبار  

 . دشومراجعه  8بخش آن به 

بدیهی است  .شودی ممشخصات و ثبت نهایی    شی نما  کاربر با کلیک بر روی گزینه بعدی، وارد مرحله آخر،

 کاربر این امکان را دارد که درخواست خود را لغو و یا ثبت نماید. 

 
 سرویس انتخابی فاکتورشیپ: صفحه 5-6 شکل

صورت  ه  ب   روبرو شده و    6- 6مندرج در شکل  با پیغام  ، به علت عدم موجودی،  خود  ین درخواستنخستدر  کاربر  

 . هدایت خواهد شد ( 7- 6)شکل خودکار به صفحه بانک 
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 : نمایش عدم شارژ کافی برای ثبت سرویس 6-6 شکل

 

 
 پرداخت بانکی: انتقال به صفحه 7-6 شکل

 ی هان یماش ست  فهرکاربر به صفحه    ، و پرداخت موفق )کیف پول/پرداخت آنالین(  در صورت ثبت درخواست 

 . د نماییم  مشاهدهسرویس در حال ساخت را  8-6مطابق با شکل  مجازی هدایت خواهد شد و  

 



  « نیتور  »ابرپرتال  در    ساخت و مدیریت ماشین مجازی  یراهنما            

10 

 

 
 به درخواست کاربر  شدهساخته: نمایش رکورد ماشین مجازی 8-6 شکل

 نمایش داده خواهد شد. به کاربر  9- 6شکل  ، اگر ماشین با موفقیت ساخته شود

 کاربر  شدهساختهرکورد ماشین مجازی : نمایش 9-6 شکل

  ، رمز عبور  ، جزئیات ماشین مجازی به همراه نام کاربری  10-6مطابق با شکل  با کلیک بر روی نمایش ماشین،  

 نمایش داده خواهد شد.برای اتصال از راه دور به ماشین  ازین  مورد و شماره پورت    ،آدرس 

 شده ساخته: نمایش جزئیات ماشین مجازی 10-6 شکل
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تواند بر  می   کاربر  از طریق پرتال،ی ماشین مجازی  برای مشاهدهشود  مشاهده می  11-6همانگونه که در شکل  

 ، کلیک نماید.تعریف شده است 1نمایشگرای که با نماد روی گزینه

 
 مشاهده ماشین مجازی از طریق پرتال :11-6 شکل

پس از وارد نمودن رمز عبور    . از کاربرشودیمظاهر    12-6مطابق با شکل    یاصفحه با کلیک بر روی نمایشگر،  

 است. شدهداده چگونگی تغییر رمز عبور نشان  9 بخش آن را تغییر دهد، در  شودی مخواسته 

 از طریق پرتال عاملستمی س: نمایش صفحه ورود 12-6 شکل

انگلیسی تنظیم  زبان    یبر رو   حتماکاربر  شخصی  برای تایپ در ماشین مجازی نیاز است که زبان سیستم  توجه:  

 امکان تایپ وجود ندارد.  صورت ن یادر غیر   . بدیهی استشود

 : شودی م نشان داده    کاربربه    13-6مطابق با شکل    عاملستم یس پس از ورود رمز عبور جدید و تائید آن، محیط  

 
1 . Monitor 
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 از طریق پرتال عاملستمیس: نمایش دسکتاپ 13-6 شکل

سرویس خود را مشاهده و استفاده    anyDesk  و   vnc  ،remote desktopاز سه طریق    تواند ی مکاربر  نیچنهم

 است. شدهان یباستفاده از ابزارها و نمایش سرویس مجازی  فرایند  21بخش نماید. در 

از فضای ابری استفاده نمایند.  خود هایپردازش و نتایج  هاداده  ییجاجابه  منظور   به  توانند ی م کاربران : 1نکته 

 .ند نمایمراجعه   10بخش  به  ،و اطالعات هاداده ذخیره   منظور   بهبرای چگونگی استفاده از فضای ابری 

دیسک    : 2نکته   تمام  سازی  ذخیرهمیزان  برابر    یها ن یماش برای  ساخت  هنگام  در  .  استگیگ    65مجازی 

ی  نحوه میزان دیسک سرویس خود را افزایش دهند.    توانند ی م  کنند ی مرا انتخاب    های باالکاربرانی که پلن

 این سند ارائه شده است. 11بخش   سازی در  افزایش ظرفیت ذخیره

سرویس های ماشین مجازی که با سیستم عامل خام )ویندوز / لینوکس( ارائه می شوند، مسئولیت  :  3نکته

 ها به عهده کاربر می باشد.سیستم عامل و عواقب نصب هرگونه نرم افزار در آنمراقبت از سرویس و امنیت  

توجه به بروزرسانی سیستم عامل بویژه سیستم عامل ویندوز و ریستارت سرویس برای تکمیل عملیات  :  4نکته

 بروزرسانی ، غیر فعال نمودن یا به تعویق انداختن آن به عهده کاربر می باشد.

 برای نصب نرم افزار ندارند و کاربر دسترسی کامل برای نصب دارد.  ماشین های مجازی محدودیتی: 5نکته 

نرم افزارهایی که توسط کاربر دانلود و نصب می شوند چنانچه سبب اختالل در سیستم عامل و ریست  :  6نکته  

 سرویس و یا عدم تکمیل اجرا شود، به عهده کاربر می باشد.
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دسکتاپ، ممکن است در صورت نصب نرم افزار یا سایر عواملی که خلل در    سیستم عامل لینوکس:  7نکته  

این مسئله با ریستارت سرویس یا استفاده از    افتادن کیبورد شود.کند، باعث از کار  ی سیستم عامل ایجاد م

تم عامل لینوکس به صورت ترمینالی  سیه ابر تورین به استفاده از سیصتو  اما   همپوشانی می شود کیبورد مجازی  

 . است

توصیه    ها غیرفعال شده است.ژگییمی باشد که در آن برخی از و   LTSم عامل ویندوز نسخه  سیست:  8نکته  

 باشد.ابر تورین جهت اجرای برنامه های علمی و تحلیلی استفاده از ویندوز سرور می

 هاسرویسمدیریت نحوه  .7

ابتدا بر روی گزینه سرویس ابری و در ذیل آن مدیریت ماشین    تواند ی مکاربر برای مدیریت ماشین مجازی  

 مجازی را کلیک نماید.

 
 مدیریت ماشین مجازی –: پنل کاربری 1-7 شکل

 حذف سرویس  7.1

 ماشین مجازی خود را حذف نماید.  گزینه  با کلیک بر روی   تواند ی مکاربر برای حذف سرویس  
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 حذف ماشین مجازی – ماشین مجازی ست فهر: 2-7 شکل

 تمدید سرویس  7.2

زمان مقرر و تعریف  تمدید سرویس ماشین  منظور   به کاربر   اتمام  از  قبل  برای  مجازی خود الزم است  شده 

های مجازی  بایست کاربر در صفحه مدیریت ماشیناقدام به تمدید نماید. برای این منظور می ،ماشین مجازی

 کلیک نماید. « iروی گزینه »  3-7و در کنار رکورد ماشین خود، مطابق شکل  

 
 تمدید زمانی ماشین مجازی  –ماشین مجازی ست فهر: 3-7 شکل

تواند بر روی  شود که در آنجا می هدایت می   4-7ی شکل  ، کاربر به صفحه «i»پس از کلیک بر روی گزینه  

 گزینه تمدید سرویس کلیک نماید. 
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 تمدید ماشین مجازی  – : جزئیات ماشین مجازی 4-7 شکل

مطابق با    تواند ی مکه کاربر   شودی منمایش داده    ذیلمطابق شکل   یاصفحه با کلیک بر روی تمدید سرویس،  

 افزایش/ کاهش دهد.  یزمانمدت نیاز خود شارژ سرویس خود را بر اساس 

 استفاده از ماشین مجازی زمانمدتکاهش  یاافزایش   شینمای صفحه: 5-7 شکل



  « نیتور  »ابرپرتال  در    ساخت و مدیریت ماشین مجازی  یراهنما            

16 

 

ف پول/ پرداخت آنالین اقدام  یبر اساس ک  تواند ی مسرویس خود باشد،    زمانمدتافزایش    متقاضیاگر کاربر  

 نماید. 

 انتخاب نوع پرداخت  –: تمدید ماشین مجازی 6-7 شکل

تمدید سرویس را به ساعات پایانی سرویس، موکول ننمائید تا در صورت بروز مشکل بتوان اقدامات  :   1  توجه 

 الزم را انجام داد.  

حتما پس از تمدید ، زمان سرویس را بررسی نموده و مطمئن شوید هزینه آن از حساب کاربری  :    2توجه  

 شده باشد. شما کسر

: چنانچه تمدید در ساعات غیر اداری انجام شود و به هر دلیلی مانند عدم دسترسی به ارتباطات    3توجه  

 بانکی، کاربر موفق به تمدید سرویس نگردد، مسئولیت آن بر عهده خود کاربر می باشد.

 مجدد  یاندازراه 7.3

 کلیک نماید: iمجدد ابتدا باید بر روی گزینه  یاندازراه کاربر برای 
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 جزئیات ماشین مجازی –ست ماشین مجازی فهر: 7-7 شکل

 

با    تواند ی ممشخصات ماشین مجازی نمایش داده خواهد شد و کاربر    ی با کلیک بر روی این گزینه، صفحه 

 نماید. 1اندازیبازراهخود را سرویس  ،مجدد یانداز راه کلیک بر روی دکمه 

 
 مجدد ماشین مجازی یاندازراه  –: جزئیات ماشین مجازی 8-7شکل

 و استفاده از تخفیف  تغییر تعرفه .8

به    ءاستفاده از تخفیف و ارتقا  منظوربه .  استاقتصادی    فرض به طور پیش کاربران در هنگام عضویت    یتعرفه 

  . راهبردی عضو شده و اعتبار دریافت نماید   یهافناوری   شگاهیآزما  یابتدا در شبکهالزم است    «پایه»  یتعرفه 

 
1 . Reset 
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راهنمای  سپس   اساس  بر  را  تورین«مدارک خود  »ابر  راستا .د نمایارسال    پرتال  این    1- 8مطابق شکل    در 

 .د ینماکلیک   «تخفیف»بر روی بایست می

 
 استفاده از تخفیف  –: داشبورد کاربری 1-8 شکل

، راهنمای استفاده نمایش    ها )متن آبی رنگ( لینکبا کلیک بر روی هر یک از  و  تخفیف    ی به صفحه  ورود با  

مطالعه    دقتبه مذکور را    یقوانین صفحه   بایستمیموردنظر  یقبل از کلیک بر روی گزینه کاربران  .  شودی مداده  

 . د نینما

 
 قوانین استفاده از تخفیف :2-8 شکل
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 سرویسین ورود به نخستتغییر رمز عبور در  .9

رمز عبور خود را تغییر    ،پس از ورود به سرویسکاربر  ، الزم است  و اصول محرمانگی  برای حفظ حریم شخصی 

. د نمایی ماست که تغییر رمز را برای کاربران تسهیل    شدهفراهم مجازی    یهانیماش امکانی در    . بدین منظوردهد 

)استثنا:   هاس یسروین ورود خود به سرویس ماشین مجازی و با ورود رمز عبور اولیه که در کلیه  نخستکاربر در  

  د. شکل و ش روبرو می  «  د یدهرمز عبور خود را تغییر  »با پیغام    باشد ی م  ^%$#@!user1  (2012ویندوز سرور  

لینوکس    عاملستم یس نمایش ماشین مجازی با    2-9ویندوز و شکل    عاملستم یس ازی با  نمایش ماشین مج  1-9

 . است

 : نمایش ابتدایی ماشین مجازی ویندوزی1-9 شکل
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 : نمایش ابتدایی ماشین مجازی لینوکسی 2- 9 شکل

از   داده  رمز عبور،    دن نمو واردپس  نمایش  بر روی صفحه  رمز عبور  تغییر    بایست در کاربر می  شود. میپیام 

 .د ینماکلیک  Okویندوز بر روی گزینه  عاملستمیس 

 نمایش پیام تغییر رمز عبور -. ویندوز 3-9شکل 
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 تغییر رمز عبور  -. ویندوز 4-9شکل 

 خواهد شد. عاملستم یس تغییر کرده و وارد  کاربر رمز عبور ،  → سپس با کلیک بر روی 

 : است ذیل  صورتبه  فرایند لینوکس نیز   عاملستم یس در 

  ا مجدد تا شودی مو کلیک بر روی گزینه تائید، از کاربر خواسته   2-9پس از ورود رمز عبور اولیه مطابق شکل 

 ( 5-9شکل د. )مطابق شووارد    ^%$#@!user1رمز عبور فعلی 

 
 ورود رمز عبور فعلی  -. لینوکس  5-9شکل 
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 باید رمز عبور جدید و تکرار آن را وارد نماید. 7-9و  6- 9سپس کاربر مطابق شکل 

 
 ورود رمز عبور جدید  -. لینوکس 6-9شکل 

 

 
 ورود مجدد رمز عبور جدید  -لینوکس  7-9شکل 
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 به/از سرویس  انتقال فایل نحوه   .10

نصب منبع    نیازمند   اوالًهای خود نیاز دارد  ماشین مجازی را برای پردازش داده  اساساًبه اینکه کاربر    با توجه

  ن یرا داشته باشد که قرار است ا  ییهال یفابه    یامکان دسترس   د یبا  اًیثاناست و    ی مجاز  نیماش   ی برنامه بر رو

ها  توانند دادهذیل می   های با روش   « ابر تورین»کاربران پرتال  راستا    نای  در .  شود  اجرا  هاپردازش آن  ی برنامه برا

های خود را از ماشین مجازی به  منتقل و یا خروجی برنامه  شدهساخته های خود را به ماشین مجازی  و برنامه

 .سازی منتقل نمایند های ذخیرهسایر رسانه

 SFTPو پروتکل   WinSCPاستفاده از نرم افزار   10.1

سیستم عامل شخصی کاربر( برای اتصال به سیستم عامل    – )مبدا    افزار در سیستم عامل ویندوز نرماز این  

با استفاده از این  کاربران شود. استفاده می سیستم عامل سرویس ثبت شده در ابر تورین(  –لینوکس ) مقصد  

 .نمایند جا جابههای خود را بین دو سرویس د به سهولت فایلنتوانمیافزار  نرم

 باشد:ل ذیبه شرح کاربر  RDPو پورت  IPچنانچه 

 
 و شماره پورت ماشین مجازی برای اتصال از راه دور  IPآدرس   -: لینوکس 1-10 شکل

عبور و نام کاربر همان  شود. رمز  تکمیل  ذیل  بصورت     winSCPاطالعات الزم برای اتصال از طریق  بایست  می

 د. شونام کاربری و رمز عبور است که در هنگام ورود به سرویس از آن استفاده می

 
 WinSCPنرم افزار : 2-10 شکل
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 سازیاستفاده از سامانه ذخیره  10.2

سازی در  به سامانه ذخیره  storage.ipm.ir  آدرس   ق یاز طرتوانند  می  « ابر تورین»در این روش کاربران پرتال  

خود را پس از بارگذاری بر روی این سامانه بر    ازین  موردهای  بستر ابر پژوهشگاه دسترسی پیدا نموده و داده

همان نام  به این سامانه باید از    ورودکاربران برای کپی نمایند.    تاًینهادانلود و    شدهساخته روی ماشین مجازی  

 در پرتال استفاده نمایند. کاربری و رمز عبور خود  

ر دسترس نباشد، از آدرس زیر  )ماشین مجازی( دداخل سرویسدر    storage.ipm.irچنانچه آدرس  توجه:  

 جهت اتصال استفاده نمائید:

http://172.16.24.30/cstorage/index.php/login 
 

برای اتصال به این سامانه عالوه بر اتصال از طریق    . کند استفاده می   ownCloudاز ابزار    یسازره یذخ  یسامانه

کاربران    د. برای اتصال از طریق آن نیاز استنآن نیز استفاده کن  clientد از ابزار  نتوانمیکاربران  سایت آن،  

ی  د. صفحهنوارد نمای  در واسط کاربری ابزار ، نام کاربری و رمز عبور خود را  یسازره یذخسرور    1URL  آدرس 

 است: 4-10و   3-10  مانند شکل طالعاتورود ا

 
 

 ownCloudافزار نرم clientبری ورود اطالعات کاربر بر روی ابزار رواسط کا .3-10شکل 

فضای ابری می باشد که برای اتصال کافی است همانند شکل   IP،    3- 10نمایش داده شده در شکل    IPتوجه :  

 آدرس را وارد نمائید. 10-3

 
1 . Uniform Resource Locator (URL) 

http://172.16.24.30/cstorage/index.php/login
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 ownCloud افزارنرم clientابزار  یورود اطالعات کاربر بر رو یبرر. واسط کا4-10 شکل

ایمیل  خواهد شد. در کادرهای قرمز    5- 10راهنما انجام شود، نمایش نرم افزار به شکل  چنانچه مراحل مطابق  

 کاربری نمایش داده می شود. 

 
 ownCloudافزار نرم clientابزار  ورود موفق کاربر به. 5-10 شکل
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 ابری  یسازرهیذخفایل از طریق سامانه  انتقال 10.3

ابری   منظوربه  به فضای  پرتال وارد شود.  بایست  می  کاربر،  اطالعات  سازی برای ذخیره  ورود  انتقال  در  برای 

را در کامپیوتر    یسازره یذخدر سامانه، ابتدا کاربر سامانه    شدهثبتاطالعات از کامپیوتر شخصی به سرویس  

باز   این.  د ینمای مشخصی خود  بر توانمی فضا کاربر   در  با کلیک  ، فایل  5-10مانند شکل    "+"روی دکمه    د 

 گیگابایت است.   5  هر کاربر یافته به فضای تخصیص توجه نمایید کهد. خود را بارگذاری نمای موردنظر

 
 فایل  بارگذاریابری و نحوه  سازیذخیره محیط فضای .5-10 شکل

 ابری  یسازرهیذخکپی فایل از طریق سامانه  10.4

موجود در فضای ابری خود را انتخاب و    یهال یفا، هر یک از  یسازره یذخبا ورود به سامانه    توانند ی مکاربران  

 سپس دانلود نمایند.

قوانین   "دارای قوانین می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر مستند  ، توجه : انتقال مجموعه داده با حجم باال

 را مطالعه نمائید. "انتقال داده ها

 سرویسپارتیشن جدید به  کردن  اضافهنحوه   .11

فضای اضافی وجود دارد که    ، بعد از سفارش ماشین مجازینماید.  و ثبت می  داده   کاربر ماشین خود را سفارش 

د. نحوه افزودن این فضا به  یک پارتیشن جدید اضافه نمای  عنوانبه استفاده از این فضا نیاز است آن را    منظوربه 

 آورده شده است:تصویری  صورتبه در ادامه  عاملستم یس تفکیک 

 

1-Windows Operating System 

Go to “windows search” and type “disk management” 
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مدیریت فضای دیسک  –. ویندوز 1-11 شکل  

Right click on “unallocated disk” and create a new partition 

 

افزایش حجم دیسک  –ویندوز  .2-11 شکل  
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2-Centos Operating System 

1- fdisk /dev/xvda 

2- press “n” 

3- press “p” 

4- press “enter” 

5- press “enter” 

6- press “w” 

7- reboot 

8- mkfs.ext4 /dev/xvda4 

9- mkdir /home/user1/data 

10- chown user1:user1 /home/user1/data 

11- mount /dev/xvda4 data 

12-  nano /etc/fstab  → /dev/ xvda4  /home/user1/data  ext4   defaults        0 0 

 

3-Ubuntu Desktop Operating System 

type “disks” in search tab and click on “disks”  

 

مدیریت دیسک  –اوبونتو  .3-11 شکل  

select free space section and click on “+” and set an name and click finish 
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ساخت پارتیشن جدید  –اوبونتو  .4-11 شکل  

type your password and click on “play icon” 

 

شدهافزودهنمایش پارتیشن  –اوبونتو  .5-11 شکل  

 

4-Ubuntu server Operating System 

 
4.1 sudo parted 

 
دستور اول -اوبونتو سرور .6-11شکل   
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4.2 print free 

 
دومدستور   -اوبونتو سرور .7-11شکل   

 

 

4.3 mkpart 

( را بخاطر  ext2 / ext4نمائید. نوع دیسک )  enterرا تایپ نمائید و سپس دو سوال بعدی را    primaryگزینه  

 مشخص شده است، قرار دهید.  7-11را برابر کادری که در شکل  Endو  Startبسپارید. 

 
سوم دستور  -اوبونتو سرور .8-11شکل   

4.4 quit 

 خارج می شوید.  partedمحیط  زا ر با این دستو

4.5 lsblk 

با این دستور فضاهای دیسک فعال قابل مشاهده می باشد. کادر زیر دیسکی که در مرحله قبل ساخته شده را  

 نشان می دهد.  
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پنجمدستور -اوبونتو سرور .9-11شکل   

4.6 sudo mkfs.ext2 /dev/xvda3 

نوشته می شود. نام دیسک    mkfs.ext4باشد    ext4و اگر    mkfs.ext2باشد    ext2که اگر    4.4براساس مرحله  

، انتخاب می شود. در اینجا نام  ندارد  mountpointکادر نشان داده شده که  که در    4.5هم بر اساس مرحله  

 بوده است. dev/xvda3/دیسک 

 
ششمدستور  -اوبونتو سرور .10-11شکل   

4.7 sudo mkdir data 

 ( برای اتصال به فضای دیسک جدید ساخته می شود.dataدایرکتوری با نام دلخواه )در اینجا 

 
هفتمدستور  -اوبونتو سرور .11-11شکل   

4.8 sudo mount /dev/xvda3 data 

 ساخته شده، متصل می شود.  4.5با این دستور دیسک اضافه شده به دایرکتوری که در مرحله 

 
هشتمدستور  -اوبونتو سرور .12-11شکل   

4.9 df –h 

 با این دستور می توان مشاهده نمود که فضای دیسک به دایرکتوری متصل شده است.
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نهمدستور  -اوبونتو سرور .13-11شکل   

4.10 sudo chown user1:user1 /home/user1/data 

 افزارها تغییر دسترسی دایرکتوری ساخته شده برای دسترسی آسان کاربر و نرم 

 
دهم  دستور -اوبونتو سرور .14-11شکل   

4.11 sudo nano /etc/fstab 

 نمایش داده می شود. در آخرین خط، مطابق شکل دستور زیر را وارد نمائید. 15-11د شکل صفحه ای مانن

/dev/xvda3  /home/user1/data ext2 default 0 0  

نام   که  باشید  داشته  مرحله    dev/xvda3/توجه  اساس  نام    4.5بر   ،/home/user1/data   ساخت اساس  بر 

 نوشته می شود.  4.3بر اساس مرحله  ext2و نوع   4.7دایرکتوری مرحله 

 
یازدهم  دستور -اوبونتو سرور .15-11شکل   

 بزنید.  را  yرا فشار داده و سپس  xبه همراه   Ctrl پس از نوشتن دستور، کلید 

 هم اکنون فضای اضافی به دایرکتوری دلخواه کاربر اضافه شده و می تواند از آن استفاده نماید.
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 و نمایش سرویساتصال   نحوه .12

به    ی مجاز  نیماش   تیر یصفحه مد   ق یاز طر  تواند یکاربر م  ی مجاز  ن یشد پس از ساخت ماش   ان یکه ب  طورهمان

  و   دور   راه   از   است   مند که کاربر عالقه د آیی م  ش یپ  یمواقع   ی داشته باشد. ول  یخود دسترس   شدهساخته  نیماش 

 شده داده   ح توضی  هاروش  نیا  ی رباره داشته باشد. در ادامه د ی خود دسترس   نیاز پرتال به ماش   ر یغ  یر مسی  از

شود آن است که برای اتصال از سه نوع پورت    د یتأکهای ذیل باید بر آن  ای که قبل از مطالعه روش نکته  است.

کا شودی م  برده   نام   Remote Desktopو    SSH  ،VNCبا عناوین   اساس  این  بر  عامل  برانی که سیستمر. 

می  مبدأماشین   است  لینوکس  ایشان  پورتاتصال  طریق  از  از    VNCو    SSHهای  توانند  که  کاربرانی  و 

به ماشین    Remote Desktopو    VNCهای  از طریق پورت  ستیبای منمایند  ویندوز استفاده می  عاملستمیس 

 مجازی خود در پرتال متصل شوند.

12.1 PuTTY  سرو به   Remote Desktopو    نوکس یل   یساتصال 

Connection  اتصال به سرویس ویندوز 

مد  قسمت  در  کل  یمجاز  یهانیماش   ت یریکاربر  از  پس  رو  ک یخود  ماش   یبر  صفحه    نظر   مورد  ن ینام  به 

. در قسمت سمت چپ اطالعات مربوط به  شودی م  تیخود هدا  یمجاز  نیو اطالعات مربوط به ماش   حاتیتوض

 شود. ی نشان داده م نبه کاربرا  1-12و شماره پورت مطابق شکل  IP شامل یمجاز نیاتصال به ماش 

 
 و شماره پورت ماشین مجازی برای اتصال از راه دور  IPآدرس  -لینوکس : 1-12 شکل

 1ΤΤΥPuخود متصل شود.    یمجاز   نیبه ماش   Remote  صورتبه   تواند ی بر مراطالعات کا  نیبا استفاده از ا

با استفاده از آن مطابق با آنچه   توانند یم ندوز یو هم کاربران و  نوکسیاست که هم کاربران ل ییابزارهااز  یکی

  توانند یم  ندوزیو  عاملستمیس   بران کار  نیخود متصل شوند. همچن  یمجاز  نیآمده است، به ماش   2-12در شکل  

با آنچه    استفاده نموده و مطابق  Remote Desktop Connectionخود از ابزار    ی مجاز  نیاتصال به ماش   یبرا

 خود متصل شوند. ی مجاز نیآمده است به ماش  3-12در شکل  

 
1 . https://www.ssh.com/ssh/putty/linux/ 
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 PuTTY: نمای ابزار 2-12 شکل

 
 Remote Desktop Connectionنمای ابزار  .3-12 شکل

 VNCاتصال از طریق  12.2

است تا کاربر بتواند    مبدأ  نیماش   یبر رو  VNC client  کی نصب    ی نوکسی ل  یمجاز  نیاتصال به ماش   گر یروش د

  5- 12و   4-12  یشماره  هایکه در شکل  طورهمان.  د ینما  دایپ  یخود دسترس   یمجاز  نیآن به ماش   قیاز طر

  ی کیگراف  صورتبه   VNC Viewerبا نصب ابزار    توانند ی م  ندوز یو و  نوکسیل  عاملستم یس کاربران با    است  آمده

شماره پورت مربوط    نی و همچن  IPبه آدرس    ازیاتصال ن  یراستا، برا  نید. در انخود متصل شو  یمجاز  نیبه ماش 

  ی مجاز   یهانیماش   تی ریمد   یداده شد در صفحه   حیکه در باال توض  طورهمانآدرس    ن یاست و ا  VNCبه  

 است. مشاهدهقابل
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 ندوزیو عاملستمیسکاربران با  یبرا VNC Viewer ی. واسط کاربر4-12 شکل

 
 نوکسیل عاملستمیسکاربران با  یبرا VNC Viewer یکاربرواسط  .5-12 شکل

 می باشد. #@!user1 یا  #@!turin  لینوکس برای تمام ماشین های مجازی  vncپسورد :  1توجه

 را تایپ نمائید. vncpasswdجهت تغییر پسورد، ترمینالی در ماشین مجازی باز کرده و سپس :  2توجه

 بر روی نسخه های سرور لینوکس نصب نمی باشد. VNC:  3توجه

 Anydeskاتصال از طریق ابزار  12.3

ن  نیا ابزار   یبرا   زیامکان  از  استفاده  با  بتواند  تا  دارد  وجود  س   1AnyDeskکاربر  متصل شود.    ستمیبه  خود 

  ی مجاز  نیدر ماش   AnyDeskکه ابزار    ی است که کد   ازیروش ن  ن یآمده، در ا  6-12که در شکل    طورهمان

ارتباط دو    لهیوس نیبد   تاکاربر( وارد شود    وتریکامپمبدأ )   نیماش   AnyDeskابزار  در    دهد یم  شیکاربر نما

 برقرار شود.  نیماش 

 
1 . https://anydesk.com 
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 AnyDesk افزارنرم یواسط کاربر. 6-12شکل 

 

 مرکز دانلود ابر تورین  .13

دریافت   downloads/172.16.29.190کاربران می توانند برخی نرم افزارهای موردنیاز خود را از طریق آدرس 

خود   داخل ماشین مجازینمایند. طریقه استفاده آن به این صورت است که آدرس معرفی شده را در مرورگر  

 دانلود نمائید. وارد نمائید و بر اساس لیست، نرم افزار مورد نیاز خود را با سرعت باال

کاربران می توانند نرم افزار مورد نیاز خود را که در داخل مرکز دانلود وجود ندارد، در پشتیبانی اعالم  توجه : 

نمایند. پس از بررسی های بخش پشتیبانی، در صورت امکان نرم افزار موردنظر کاربر به مرکز دانلود اضافه  

 مراجعه نمائید. "راهنمای مرکز دانلود ابر تورین "به مستند جهت دریافت اطالعات بیشتر  خواهد گردید.


