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 فردوسی  یابر رایانش سرویس های ابری شرکت اصلی ویژگی های

.cloudFerdowsips://htt 

در معماري سنتي ارائه  :  ( و بازه های محاسباتی ساعتیPay As You Goامكان پرداخت به میزان مصرف ) ▪

انتخاب نموده و پيشاپيش هزينه كل مدت  بازه هاي الاقل يك ماهه را  به اجبار  زيرساخت به عنوان خدمت، كاربر 

، مكانيزمي تعبيه  ابرياستفاده، مستقل از اينكه از منابع به چه ميزان استفاده مي كرد، را پرداخت مي نمود. در سيستم  

ر از منابع را در بازه هاي كوتاه زماني مورد رصد قرار مي دهد تا كاربر به همان ميزان كه  شده كه ميزان استفاده كارب

از اين منابع استفاده مي كند پرداخت نمايد. بطور مثال در صورتي كه يك كاربر ابرك خود را در يك بازه زماني خاموش 

مي اش خواهد بود. طبيعتا در اين روش امكان  كند، تنها هزينه پرداختي او بابت استفاده از حافظه ذخيره سازي دائ

پرداخت هزينه استفاده از پيش وجود ندارد؛ چراكه ميزان واقعي مصرف كاربر مشخص نيست. لذا براي هر كاربر يك  

كيف پول در نظر گرفته شده و كاربر براي ايجاد ابرك خود نياز به شارژ حداقلي آن دارد. هزينه استفاده منابع بعد از  

از كيف پول كاربر كسر مي شود و تا زماني كه كيف پول كاربر منفي نشده امكان استفاده از ابرك خود را   ،عتهر سا

 خواهد داشت.

كاربران نهايي مي توانند پس از   :با مشخصات دلخواه و بدون نیاز به دخالت مدیر  ماشین مجازی )ابرک(ایجاد   ▪

اقدام به ايجاد ابرك خود    ،پول، از طريق داشبورد اختصاصي كاربريتكميل فرآيند ثبت نام، احراز هويت و شارژ كيف  

 .با مشخصات دلخواه نمايند و بدون نياز به دخالت مدير، آن را در كسري از دقيقه تحويل بگيرند 

كاربر مي تواند نام، مشخصات فيزيكي )شامل تعداد هسته  :  اعمال تغییر در مشخصات فیزیكی و قوانین امنیتی ▪

CPU ميزان سازي    RAMحافظه    ،  ذخيره  حافظه  ميزان  امنيتي  HDD / SSDو  قوانين  دلخواه،  عامل  سيستم   ،)

(Firewall  مورد نياز و روش دسترسي به ابرك را مشخص نمايد. او پس از ايجاد ابرك مي تواند پارامترهاي ميزان )

ين مي تواند در صورت نياز  ابرك خود را بصورت لحظه اي مورد نظارت قرار دهد؛ كاربر همچن  RAMو    CPUمصرف  

( و قوانين امنيتي نموده و پس از  Upgrade / Downgradeاقدام به اعمال تغيير در مشخصات فيزيكي )اصطالحا 

 ( نمايد.Terminateاتمام كار با ابرك در هر زمان، ابرك را تحويل )

ويژگي هاي اكوسيستم  از ديگر    :( به صورت مجزا از ابرکVolumeامكان تعریف واحد ذخیره سازی ) ▪

( به صورت مجزا از ابرك هاست. كاربر از طريق داشبورد اختصاصي  Volumeابري، امكان تعريف واحد ذخيره سازي )

(  Attachخود مي تواند اقدام به ايجاد يك واحد ذخيره سازي با اندازه دلخواه خود نموده و آن را به هر ابركي متصل ) 

 ( آن نيز وجود دارد. Detachابرك بدون حذف واحد ذخيره سازي بعد از جدا كردن ) نمايد. واضحا امكان حذف

با سخت افزار هاي   GPUسرويس هاي  (:GPU) امكان استفاده از سرویس های پردازش گرافیكی ▪

RTX 2080ti   وRTX 3090  هاي يادگيري ماشين، سرويس هاش شبيه سازي، سرويس هاي   آماده ارائه سرويس

 .خواهد بود  عضاي هيئت علمي و پژوهشگرانبه ا رندرينگ

https://ferdowsi.cloud/

