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 مقدمه .1

های علمی خود، گروه رایانش تورین محققان و دانشجویان در انجام فعالیت رایانشیبه منظور پاسخ به نیازهای 

 هجری شمسی با تاكید بر اهداف ذیل كار خود را آغاز نمود. 1388از سال  بنیادی هایپژوهشگاه دانش

  استفاده بهینه از منابع رایانشی مراكز مختلف علمی به منظور پاسخ به نیازهای علمی محققان 

 طرح تورین ملیاجرای های ارائه سرویس مبتنی بر گرید در قالب توسعه سامانه 

  های به عنوان سرویس به منظور ارائه ماشین مجازی و سرویستوسعه بستر ابری در قالب زیرساخت

 مرتبط

ارائه سرویس ماشین مجازی به عنوان زیرساخت  ،های پرتال رایانش تورینیکی از سرویس همین اساس بر

استفاده  سند ،پرتال رایانش تورین ابریبه منظور استفاده بهینه كاربران از بخش سرویس رایانش ابری است. 

 از این بخش در ادامه تقدیم كاربران شده است.

مراحل ورود به سیستم را طی نموده است.  ،با این فرض تنظیم شده كه كاربر در این راستا راهنمای پیش رو

های موجود پرتال متقاضی است و از بین سرویس «رمز عبور»و  «كلمه كاربری»به عبارت بهتر هم اكنون دارای 

 است.  ابریسرویس  دریافت

است. در این  1نماید، مطابق با تصویر ارائه شده در شکل ای كه كاربر پس از ورود به پرتال مشاهده میصفحه

از  هائی كهاطالعاتی از میزان موجودی حساب كاربر، تعداد و نوع سرویسباشد، كاربر می« میزكار»كه صفحه 

 پرتال دریافت نموده است قابل مشاهده است.

 

 
 در پرتال رایانش تورین کاربرمیز کار  :1شکل
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 ماشین مجازیثبت درخواست  .2

كاربر برای ثبت ماشین مجازی مدنظر خود د. شومیارائه  ماشین مجازیثبت و اجرای  ، فراینداین بخشدر 

ماشین  سفارش» یگزینه 2مطابق با شکل  ،«ابریسرویس »و ذیل ماژول  در منوی سمت راستبایست می

 د.را انتخاب نمای «مجازی

 
 ماشین مجازی سفارش: 2شکل 

در  كهمجازی  به صفحه انتخاب منابع برای ماشینكاربر  ،«ماشین مجازی سفارش» یپس از انتخاب گزینه

 شود.هدایت میارائه شده است،  3شکل 
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 انتخاب منابع برای ماشین مجازیی صفحه: 3شکل

به  و لنی را انتخاب نمودهمتناسب با نیاز خود پِبایست قابل مالحظه است، كاربر می 3همانطور كه در شکل 

انتخاب  خود را نظر موردعامل آمده، كاربر باید سیستم 4شکل  تصویر آن دركه مرحله بعد برود. در مرحله بعد 

 .ایدمن

 
 عاملانتخاب سیستم یصفحه :4شکل

تصویری  5كه در شکل  «ماشین مجازی سفارش»آخر كاربر وارد مرحله سوم و  ،عاملپس از انتخاب سیستم

 شود.از آن آمده، می
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 ماشین مجازی سفارشمرحله آخر : 5شکل

به صورت ساعتی، روزانه تواند می كهنظر خود را  ورداز سرویس مدر این مرحله كاربر باید مدت زمان استفاده 

انتخاب كیف پول، گام بعد كاربر در تکمیل  ثبت نماید.خود مجازی ماشین استفاده از برای باشد را ماهانه  یا و

یف ك بایداست كه كاربر درصورتی كه حساب خود را شارژ كرده است « اشین مجازیم سفارش»ی سوم مرحله

زینه گپیش از ثبت  .پرداخت در آینده را انتخاب نماید یكند و در غیر اینصورت گزینهانتخاب را « اصلی»پول 

 . باید نام مربوط به ماشین مجازی خود را نیز تعریف نماید، كاربر «پایان»

مجازی ین ماشرا انتخاب كرده باشد  «كیف پول اصلی»در صورتی كه گزینه  ،ثبت سفارشفرایند ان پس از پای

 ید.مشاهده نما 6شکل طابق ماشین ساخته شده را م تواندشود و كاربر میرین زمان ممکن ساخته میتدر كوتاه

 
 به درخواست کاربر ساخته شدهمجازی ماشین  رکوردنمایش  :6شکل

ه در ی كماشین مورد نظر به صورتركورد  نماید،را انتخاب  «پرداخت در آینده» یدر صورتی كه كاربر گزینه

 شود.های مجازی نشان داده میدر قسمت مدیریت ماشینآمده  7شکل 

 
 پرداخت در آینده مجازی در حالتماشین  نمایش رکورد: 7شکل
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 ی گزینهد از ماشین مجازی ساخته شده استفاده نماید باید بر روهو بر این اساس هر زمانی كه كاربر بخوا

«P»  .ی كلیک بر روی گزینهپس از ین منظور بدكلیک نماید تا حساب كاربری خود را شارژ كند«P»  كاربر

 شود و باید حساب كاربری خود را شارژ كند.می 8ی نمایش داده شده در شکل وارد صفحه

 
 جزئیات ماشین مجازی ساخته شده و شارژ حساب کاربری نمایشی صفحه: 8شکل

نشان داده شده است، كاربر بر روی پرداخت آنالین كلیک كرده و حساب كاربری خود  8همانطور كه در شکل 

 سرویس مورد نظرركورد های مجازی هدایت شده و كند. پس از پرداخت به صفحه مدیریت ماشینرا شارژ می

 شود.آمده، نشان داده می 9آنچه در شکل به صورت  خود

 
 اندازیدر انتظار تایید و راه مجازی نماشیرکورد : 9شکل

مشخص شده  9ی ابر كه در شکل بر روی گزینهبایست ، كاربر میماشین مجازیاندازی سرویس به منظور راه

 خود باشد.است كلیک كرده و منتظر فعال شدن سرویس 

 «i»بر روی گزینه د توانمیبرای اطالع از اطالعات ماشین مجازی خود نظیر اطالعات ورود به سیستم كاربر 

از مهمترین  .آمده كلیک نماید و از جزئیات سرویس خود مطلع شود 6شکل آنچه در مانند  در كنار ماشین خود

اشاره نمود كه كاربر « رمز عبور»و « نام كاربری»اطالعات قابل مشاهده در این صفحه می توان به اطالعات 

از جمله اطالعاتی كه در این قسمت برای كاربر نمایش داده  خود نیاز به آن دارد. مجازی برای ورود به ماشین
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شده است آدرس و شماره پورت مورد نیاز برای اتصال از راه دور به ماشین است. به این صورت كه برای 

ه ماشین خود ب sshبا استفاده از تواند و شماره پورت، كاربر می IPهای لینوكسی با استفاده از آدرس سیستم

به  remote desktopو ابزار این اطالعات استفاده از تواند با كاربر مینیز های ویندوزی در ماشین متصل شود.

 متصل شود.ماشین مورد نظر 

. وجود دارد VM Displayیماشین مجازی تولید شده با كلیک بر روی گزینه یدر این صفحه امکان مشاهده

 1ركه با نماد نمایشگای بر روی گزینهتواند نیز كاربر میماشین مجازی ساخته شده  یهمچنین برای مشاهده

الزم به ذكر است برای تایپ در ماشین مجازی نیاز است كه زبان سیستم  .آمده است، كلیک نماید 6در شکل 

اهد اربر بخوچنانچه ك .در غیر اینصورت امکان تایپ وجود ندارد تنظیم شود وكاربر حتما برروی انگلیسی 

 استفاده نماید. ی ماشین مجازی خود را حذف نماید می تواند از گزینه

 های مجازیمدیریت ماشین .3

 یهیلای از امکانات در اختیار كاربر خواهد بود كه به وس، مجموعه«های مجازیمدیریت ماشین»در ذیل منوی 

 تواندپس از ساخت ماشین مجازی كاربر میبه طور مثال،  خود را مدیریت نماید.تواند ماشین مجازی ها میآن

منظور  بدین. دینماخود را مشاهده  یسفارش نیماش« های مجازیمدیریت ماشین»با كلیک بر روی منوی 

ذیل ماژول  «یمجاز هاینیماش تیریمد»ی نهیگز با انتخاب، كاربر سمت راست یاز منو 10مطابق با شکل 

های مجازی خود شده و از امکانات این بخش از پرتال وارد صفحه مدیریت ماشین تواندمی «ابریسرویس »

 استفاده نماید.

                                                
1 . Monitor 
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 : ورود به قسمت مدیریت ماشین مجازی10شکل

 تمدید سرویس 3.1
شده برای مقرر و تعریفزمان اتمام مجازی خود الزم است قبل از  ماشینسرویس به منظور تمدید كاربر 

زی مجا هایبایست كاربر در صفحه مدیریت ماشینمیبرای این منظور  د.نمایتمدید ماشین مجازی اقدام به 

 ید.نماكلیک  «P»روی گزینه  11شکل مطابق  خود، ماشینركورد در كنار  و

 
 تمدید ماشین مجازی: 11شکل
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مدت زمان  دتوانشود كه در آنجا میهدایت می 12ی شکل ، كاربر به صفحه«P»پس از كلیک بر روی گزینه 

 د.و یا كاهش دهجازی خود را افزایش ماشین م

 
 ماشین مجازیاستفاده از به افزایش و کاهش مدت زمان  نمایش مربوط: صفحه 12شکل

 انتقال فایل 3.2

نصب منبع  های خود نیاز دارد اوال نیازمندباتوجه به اینکه كاربر اساسا ماشین مجازی را برای پردازش داده

 نیرا داشته باشد كه قرار است ا یهائلیبه فا یامکان دسترس دیبا ایاست و ثان یمجاز نیماش یبرنامه بر رو

ها دهتوانند داكاربران پرتال رایانش تورین با دو روش ذیل میراستا  نای در. شود اجرا هاپردازش آن یبرنامه برا

های خود را از ماشین مجازی به برنامههای خود را به ماشین مجازی ساخته شده منتقل و یا خروجی و برنامه

 سازی منتقل نمایند:های ذخیرهسایر رسانه

 SFTPتکل واستفاده از پر 3.2.1

عامل لینوكس های متداول برای انتقال فایل برای كاربران سیستمیکی از روش SFTP1تکل واستفاده از پر

 نبوده و بر این اساس پیشنهاد ما برایاست. استفاده از این پروتکل برای كاربران سیستم عامل ویندوز میسر 

 برای انتقال فایل است. (ذیل)این دسته از كاربران استفاده از روش دوم 

                                                
1.   SSH File Transfer Protocol (SFTP) 
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 سازیاستفاده از سامانه ذخیره 3.2.2

سازی در به سامانه ذخیره storage.ipm.ir آدرس قیاز طرتوانند در این روش كاربران پرتال رایانش تورین می

های مورد نیاز خود را پس از بارگذاری بر روی این سامانه بر پیدا نموده و داده بستر ابر پژوهشگاه دسترسی

روی ماشین مجازی ساخته شده دانلود و نهایتا كپی نمایند. ورود به این سامانه برای كاربران پرتال به صورت 

ه این سامانه نیاز برای ورود ب« عبور رمز»و « كلمه كاربری»به تعریف مجدد  كاربر شود وخودكار انجام می

 .تواند در این قسمت نیز استفاده كندو از همان اطالعات ورودی پرتال اصلی می داردن

برای اتصال به این سامانه عالوه بر اتصال از طریق  .كنداستفاده می  ownCloudسامانه ذخیره سازی از ابزار 

كاربران  د. برای اتصال از طریق آن نیاز استنكنآن نیز استفاده  clientد از ابزار نتوانمیكاربران سایت آن، 

ی د. صفحهنوارد نمای در واسط كاربری ابزارسرور ذخیره سازی، نام كاربری و رمز عبور خود را  1URL آدرس

 است: 14 و 13شکل مانند  ورود اطالعات

 
   ownCloudافزار نرم client. واسط کابری ورود اطالعات کاربر بر روی ابزار 13شکل 

 

                                                
1 . Uniform Resource Locator (URL) 
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 ownCloud افزار نرم clientابزار  یورود اطالعات کاربر بر رو ی. واسط کابر14شکل

 

 شود:ور زیر استفاده میتاز دس command promteساز به وسیله محیط برای اتصال به فضای ذخیرههمچنین 
owncloudcmd -s -u 'username' -p 'password' https://storage.ipm.ir/cstorage/index.php/login 

 نحوه اضافه کردن پارتیشن جدید به ماشین مجازی .4

بعد از سفارش ماشین مجازی فضای اضافی وجود دارد كه به نماید. كاربر ماشین خود را سفارش و ثبت می

به  د. نحوه افزودن این فضانماینوان یک پارتیشن جدید اضافه منظور استفاده از این فضا نیاز است آن را به ع

 آورده شده است:به صورت تصویری ستم عامل در ادامه تفکیک سی
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1-Windows Operating System 

Go to “windows search” and type “disk management” 

 

 

Right click on “unallocated disk” and create a new partition 
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2-Centos6&7 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-Ubuntu16.04 Operating System 

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

 

select free space section and click on “+” and set an name and click finish 
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type your password and click on “play icon” 

 

 

 های اتصال به ماشین مجازیراه .5

ه ب یمجاز نیماش تیریصفحه مد قیاز طر تواندیكاربر م یمجاز نیشد پس از ساخت ماش انیهمانطور كه ب

 راه از است مندكه كاربر عالقه دآییم شیپ یدر مواقع یداشته باشد. ول یساخته شده خود دسترس نیماش

اده د حتوضی هاروش نیا یربارهداشته باشد. در ادامه د یخود دسترس نیاز پرتال به ماش ریغ یرمسی از و دور

های ذیل باید بر آن تاكید شود آن است كه مجموعا در ادامه برای ای كه قبل از مطالعه روشنکته شده است.

نام برده می شود. بر این اساس كابرانی  Remote Desktopو  SSH ،VNCاتصال از سه نوع پورت با عناوین 

و  VNCو  SSHهای توانند از طریق پورتعامل ماشین مبداء اتصال ایشان لینوكس است میكه سیستم

 Remoteو  VNCهای نمایند می بایست از طریق پورتكاربرانی كه از سیستم عامل ویندوز استفاده می

Desktop شوند. به ماشین مجازی خود در پرتال متصل 

 نوکسیاتصال به سرور ل یبرا PuTTYاتصال مانند  یروش اتصال از طریق ابزارها 5.1
مورد نظر به صفحه  نینام ماش یبر رو کیخود پس از كل یمجاز یهانیماش تیریكاربر در قسمت مد

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

 شود.ینشان داده م نبه كاربرا 15و شماره پورت مطابق شکل  IPشامال  یمجاز نیاتصال به ماش

 
 و شماره پورت ماشین مجازی برای اتصال از راه دور IP: آدرس 15شکل
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    1PuΤΤΥخود متصل شود.  یمجاز نیبه ماش Remoteبه صورت  تواندیاطالعات كابر م نیبا استفاده از ا

ه با استفاده از آن مطابق با آنچ توانندیم ندوزیو هم كاربران و نوكسیاست كه هم كاربران ل یاز ابزارهائ یکی

 ندتوانیم ندوزیعامل  و ستمیس برانكار نیخود متصل شوند. همچن یمجاز نیآمده است، به ماش 16در شکل 

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

 خود متصل شوند. یمجاز نیآمده است به ماش 17در شکل 

 
 PuTTY: نمای ابزار 16شکل

 
 Remote Desktop Connection: نمای ابزار 17شکل

 VNCروش اتصال از طریق  5.2

مبداء است تا كاربر  نیماش یبر رو VNC client کینصب  ینوكسیل یمجاز نیاتصال به ماش گریروش د

 19و  18 یشماره های. همانطور كه در شکلدینما دایپ یخود دسترس یمجاز نیآن به ماش قیبتواند از طر

بتواند  VNC Viewer نهمچو یبا نصب ابزار توانندیم ندوزیو هم و نوكسیعامل ل ستمیآمده كاربران با س

                                                
1 . https://www.ssh.com/ssh/putty/linux/ 
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 نیو همچن IPبه آدرس  ازیاتصال ن یراستا، برا نیاخود متصل شود. در  یمجاز نیبه ماش یکیبه صورت گراف

 تیریمد یداده شد در صفحه حیآدرس همانطور كه در باال توض نیاست و ا VNCشماره پورت مربوط به 

 قابل مشاهده است. یمجاز یهانیماش

 
 ندوزیعامل و ستمیکاربران با س یبراVNC Viewer ی. واسط کاربر18شکل

 
 نوکسیعامل ل ستمیکاربران با س یبرا VNC Viewer ی. واسط کاربر19شکل

 Anydeskاتصال از طریق ابزار  5.3
خود متصل شود.  ستمیبه س 1AnyDeskكاربر وجود دارد تا بتواند با استفاده از ابزار  یبرا زیامکان ن نیا

كاربر  یمجاز نیدر ماش AnyDeskكه ابزار  یاست كه كد ازیروش ن نیآمده، در ا 20همانطور كه در شکل 

 نیارتباط دو ماش لهیوس نیبد تاكاربر( وارد شود  وتریمبداء)كامپ نیماش AnyDeskابزار در  دهدیم شینما

 برقرار شود.

                                                
1 . https://anydesk.com 
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 AnyDesk افزارنرم یواسط کاربر. 20شکل 

 پشتیبانی .6

همچنین كاربران  .كاربران استپاسخگوی سواالت  26113277شماره  با بخش پشتیانی پرتال رایانش تورین

برای تال پر« پشتیبانی»ذیل بخش « یبانیثبت درخواست پشت»فرم در توانند مشکالت احتمالی خود را می

 .ندینما ارسال رفع آن مشکل


