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 تعریف مساله و اهداف پروژه.  ۱

فراهم می آورد.    نترنتیا  یبر رو   یحسب تقاضا و منابع اشتراک  بر  است که امکانات  ی مدل محاسبات نوظهور  ،یمحاسبات ابر

بسیاری از  کننده  عنوان فراهم به می تواند    ،است  ی محاسبات  یهاگسترده و دستگاه  یسازره یبر ذخ  ی که مبتن  ی محاسبات ابر

داشته است و براساس گزارش  امروزه رایانش ابری در دنیا رشد قابل توجهی    .کند عمل در هر سازمانی  سرویس های مورد نیاز  

. همچنین  خواهد بودمیلیارد دلر   ۳97برابر با   ۲0۲۲( بازار رایانش ابری در سال  Gartner) ارائه شده توسط موسسه گارتنر

. فناوری رایانش ابری در صنایع و موارد بسیار زیادی در  خواهد بوددرصد    ۲۳برابر با    ۲0۲1به سال    ۲0۲0رشد بازار از سال  

از تکنولوژی رایانش ابری استفاده  دولتی و کسب و کارهای خصوصی  های    سازمان ستفاده شده است. امروزه بسیاری از  دنیا ا

مورد استفاده قرار    در آینده نزدیک بسیار که    GPU، هوش مصنوعی، بالکچین و  زیربنای اینترنت اشیاءمی نمایند. همچنین  

تکنولوژی برتر    10گستردگی استفاده از رایانش ابری این تکنولوژی را یکی از    باشند.بسترهای رایانش ابری می  بر  د،  نمی گیر

 قرار داده است.  

ایده در رایانش ابری فراهم آوردن منابع محاسباتی و ذخیره سازی مانند شبکه ها، سرورها، منابع ذخیره سازی و سرویس های  

ه طوری که هر کاربر به راحتی از هر نقطه و در هر زمان در لحظه بتواند  ب  ،کاربردی با قابلیت پیکربندی برای کاربران می باشد 

از این منابع استفاده نمایند و پس از استفاده آزاد نماید. این روش یک سیستم توزیع شده در مقیاس بال را در اختیار قرار می  

 ه دارد. گان از بستر رایانش ابری به همرا دهد که مزایای زیر را برای استفاده کننده 

 مقیاس پذیری بسیار بال در سطح بین اللملی   •

 ارائه دید یکپارچه از خدمات و امکانات به کاربران خارج از محیط رایانش ابری   •

 ایجاد صرفه اقتصادی در مقیاس بزرگتر  •

 ارائه خدمات بر مبنای میزان تقاضا و صرفه جویی در منابع     •
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و سازمان های دولتی از بسترهای رایانش ابری شده است. در این راستا بسیاری    این مزایا باعث استقبال بسیاری از شرکت ها

سه نوع خدمت مجزا را فراهم   یمحاسبات ابراز سازمان ها اقدام به راه اندازی بستر رایانش ابری در مراکز داده خود نموده اند. 

.  (SaaSخدمت  )  ک یعنوان افزار به ( و نرم PaaSخدمت  ) ک یعنوان (، سکو به IaaSخدمت  ) کی عنوان به  رساختی: زکند ی م

کاربران    رو،ن ی. از ادهد ی افزار را به کاربران با استفاده از مجازی سازی و بر اساس حسب تقاضا ارائه م بستر سخت  IaaS خدمت

بستر سخت   توانند ی م آنالبه  برا  ن یافزار  تقاضا  ن  ی برحسب  مسئول   PaaS کنند. خدمت  دایپ  یدسترس   های ازمند یبرآوردن 

  ی دسترس   یسینوبرنامه   یهامدل   ن یابر به چن  ق یاز طر  توانند ی است. کاربران م SaaS به  یسینوبرنامه   یهامدل   لیتوسعه و تحو

 .خود را اجرا کنند  یهاکنند و برنامه  دایپ

ری برای اپلیکشن های جدیدی که  و مقیاس پذی  براساس تنوع نرم افزارهای موجود   سازمان ها و کسب وکارهای امروزی، در  

این پرپوزال برای راه اندازی    ،این راستا. در  بسیار توجیه پذیر است  ،نیاز به استفاده از مزایای رایانش ابری  ، توسعه داده می شود

 .  گرددتوسط این تکنولوژی مدیریت  سرورها یا تمامی پایلوت لیه زیرساخت به عنوان خدمت تبیین شده است تا بخشی 

 مزایای ابرخصوصی )سازمانی( . ۲

 شامل موارد ذیل است:  مزایای ایجاد یک زیرساخت ابر خصوصی برای سازمان ها و شرکت ها مهم ترین 

 هزینه ها در رایانش ابری مدیریت  •

  صی و تخص یتوانند به سازمانده  یم  یخصوص  ی. ابرهابصورت بهینه می باشد منابع    صی، تخصیابر خصوص  ی هایاز برتر  یکی

و   شاتریب یریها ، انعطاف پذ   نهیکاهش هز  این امر،  تیمز.  نشاودبر شابکه وارد    یشاتریکمک کنند که فشاار ب  یمنابع به گونه ا

شود، بلکه   یم  یمیقد   یسنت  ط یمح  کیدر    نهیدر هز  یینه تنها باعث صرفه جو  یابر خصوص  ط یمح  کی  .است  شتریب  یبهره ور

 است. یابر عموم ط یمح کیآن کمتر از  نهیاز سازمان ها، هز یبرخ یبرا

 بهبود استفاده از منابع •
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سانگین  یمواجه با درخواسات های رایانشاباعث می شاود که ساازمان در  با ظرفیت بال  زیرسااختایجاد یک ابر خصاوصای با 

از بین باعث   ،رتخصایص منابع کارآمد بر اسااس نیاز کاربهمچنین  حجم عظیم اطالعات همواره پاساخگو باشاد.  ساازی  ذخیره و

 می شود. وجود داردبردن لحظاتی که ظرفیت های خالی 

 و حریم خصوصی   ت یامن شیافزا •

بهبود   یابر عموم  کیرا نسبت به    یتیامن  یایتواند مزا  یم  رایکنند ز  هیرا توص  یابر خصوص  کیدارند    لیتما  یتیکارشناسان امن

 یها نیماشا  یبر رو یابر خصاوصا کیدارد،   ازین  روالیو محافظت از فا  یقو  روس یو  یبه آنت  یابر  ط یکه هر مح ی. در حالدهد 

تر  منیا  زین  یابر خصاوصا  ط یبه ابر با مح  یکند. دساترسا  یآن را آساان تر م  یکیزیف  تیکه امن  دشاو  یاجرا م یخاصا  یکیزیف

  .کرد دایپ یبه آن دسترس توان  می اینترنت یعموم شبکه یبه جا منیو ا یشبکه خصوصیک  قیاز طر رایاست ز

 در دسترس بودن همیشگی اطالعات •

به دلیل مختلف از جمله خرابی توانند   یمتجهیزات فیزیکی  داشااته باشااد،    تیچقدر امنیک سااازمان    نکهینظر از ا  صاارف

فاجعه هساتند  حسااس خود  طالعات احفظ   نسابت بهکه   ییساازمان ها  یتواند برا  یمموضاوع    نی. ابروند  نیاز بتجهیزات و ... 

 یها  یدهند که در برابر خراب  یارائه م را  یمجاز یاتیعمل  ط یمح  کی  یخصااوصاا  یابر ی، شاابکه هاگرید  یکند. از سااو  جادیا

کنند   یکار م  یمتعدد  یدر سارورها  یخصاوصا  یابر یاسات که شابکه هااین موضاوع این    لی. دلهساتند مقاوم    یکیزیف  تجهیزات

در صاورت خرابی تجهیزات  دهد   یکه به آنها اجازه م  همواره نساخه پشاتیبان از اطالعات را در چند سارور نگه داری می کنند و  

شابکه اطالعات و  که به در دساترس بودن   ییها ساازمان  یبرا موضاوع    نی. ابازیابی کنند مختلف  منابع  را از  اطالعات   بتوانند 

 دهد. یکاهش م یادیرا تا حد ز یزمان خراب رایاست ز د یمف اریدارند بسوابستگی شدیدی خود  یابر

   مقررات ت یرعا •

پیاده اسات.  مقررات خاص ساازمانی   تیرعا نیازمند که   یی اساتساازمان ها  یبرا  یبر خصاوصاهای زیرسااخت ا  تیمحبوبیکی از 

ساازی تنظیمات حریم خصاوصای و امنیتی پیچیده که برای شارایط خاص شارکت یا ساازمان طراحی شاده اند و امکان ارائه آنها 

 در محیط ابر خصوصی به راحتی قابل پیاده سازی و سفارشی سازی می باشد.  ،بر روی ابر عمومی مهیا نیست

https://poshtiban.com/
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 شتریب یریانعطاف پذو  شخصی سازی •

اسات   یو تجار  یاز الزامات فن  یمجموعه ا  یآنها اسات. هر ساازمان دارا  یسااز یساطح سافارشا  ،یخصاوصا  یمهم ابرها  یژگیو  از

 د یتوان  ی، میابر خصاوصا  کیاساتفاده از  با متفاوت اسات.  رهیو غ  یکه معمولً با توجه به اندازه شارکت، صانعت، اهداف تجار

شاما را برآورده    یفرد  یازهایبه طور کامل ن  ساتمی، تا ساد یو شابکه انتخا  کن یسااز  رهیخاص ذخ یها  یژگیبا و  یرسااختیز

ساازی شاده برای ساازمان اساتفاده   سافارشایهای کاربری خودکار و  کار که از رابط ه بههای آماددر اختیار داشاتن سارویس  کند.

دهد با فراغ بال و سارعت بیشاتری منابع مورد نیاز را برای سارویس گیرندگان  ساازمان امکان می IT به کارشاناساان کنند می

 .داخل سازمان اختصاص دهند 

 : قابل دسترسی است پروژهاین  زیر برای اهدافبر اساس مزایای ذکر شده، 

 نصب و راه اندازی لیه زیرساخت به عنوان خدمت با استفاده از تکنولوژی های متن باز بر روی بخشی از مرکز داده  •

 در ارتباط با مدیریت لیه زیرساخت به عنوان خدمت  هر سازمانرابط کاربری برای نیازمندی های خاص    سازی   شخصی •

 های استفاده از منابع  مدیریت سیاست ها و محدودیتنیزم های پیاده سازی مکا •

های مجازی به مجموعه اضافه و یا  فراهم آوردن سرویس مقیاس پذیری که به طور اتوماتیک و بر اساس نیاز ماشین •

 کم نماید 

 در راستای این اهداف ابتدا به معرفی معماری پیشنهادی و سپس به فرآیند اجرایی خواهیم پرداخت.  

 الیه زیرساخت به عنوان خدمت. معماری  ۲

. این لیه ها به  دهد در سه لیه در اختیار قرار می را معماری رایانش ابری معمول خدمات نشان می دهد،  1همانطور که شکل  

 :شرح زیر می باشد 
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ها پایه ترین زیرساخت ها   در این نوع از سرویس  :( Infrastructure as a service)زیر ساخت به عنوان خدمت   .1

مانند ماشین های محاسباتی با پیکربندی متفاوت، فضای ذخیره سازی و دیگر منابع سخت افزاری در اختیار مشتریان  

 به صورت اجاره ای قرار می گیرد.  

افزارها و سرویس هایی در اختیار  در این دسته از خدمات نرم  (:  Platform as a service)بستر به عنوان خدمت   .2

کاربران قرار می کیرد تا با استفاده از این سرویس ها بتوانند برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی ایجاد نمایند. نمونه هایی  

  ها و سایر مواردی که توسط تولید کنندگان نرم افزاری ها، و  سرور از این عبارتند از سرویس توزیع بار، پایگاه داده 

 مورد استفاده قرار می گیرد. 

به    ،نرم افزارهای کاربردی به عنوان خدمات  ، در این دسته  :(Software as a service)نرم افزار به عنوان خدمت   .3

 کاربران ارائه می شود. در این روش با داشتن حسا  کاربری، می توان از خدمات استفاده نمود.  

 

 ( لیه های مختلف رایانش ابری 1شکل  
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خدمات می تواند به خدمات محاسبات )ماشین مجازی(، خدمات ذخیره سازی )فایل سیستم و ذخیره اشیاء( و    ،در لیه اول 

پیاده سازی سیستمی که بتواند این خدمات را در اختیار قرار  ( تقسیم شود. برای  شناورIP ده بار وخدمات شبکه )توزیع کنن

باز   متن  پروژه  گرفته می شود  Openstackدهد،  است  ۲. همانطور که در شکل  بخدمت  داده شده    openstack  ،نشان 

 مجموعه ای از سرویس ها را فراهم می آورد که به مدیریت این بخش ها می پردازد.  

 

 openstack( خدمات ارایه شده توسط بستر ۲شکل 

 عبارتند از:  openstackاصلی ترین سرویس های توسعه داده شده در  

: این سرویس مجموعه عملکردهایی را برای پیاده سازی خدمت ایجاد ماشین مجازی را در اختیار  Novaسرویس   ❖

قرار می دهد. با استفاده از این سرویس می توان ماشین های مجازی با اندازه های متفاوت و سیستم عامل های مختلف  

 ایجاد نمود.  

استفاده از  . با  بخدمت گرفتر دادن فضای ذخیره سازی  برای در اختیار قرارا می توان  این سرویس  :  Cinderسرویس   ❖

  ، آن می توان بالک های حافظه با اندازه های مختلف ایجاد کرد و به ماشین های مجازی متصل نمود. در این روش 
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خواهد شد و هر یک از آنها را می توان به طور مجزا تغییر    و ماشین مجازی   فضای ذخیره سازی مستقل از محاسبات

 می باشد.   مقدورداد. امکان تغییر اندازه فضای ذخیره سازی نیز با استفاده از این سرویس 

و سیستم    شناور IP طریق آن می توان  این سرویس خدمات شبکه را پیاده سازی می نماید. از  :  Nuteronسرویس   ❖

امکان  ماشین های مجازی را  این سرویس تعریف دیواره آتش و چگونگی دسترسی به  توازن بار را توسعه داد. همچنین  

 .  پذیر می نماید 

 این سرویس برای نگهداری سیستم عامل های مختلفی که بتوان با آن کار کرد استفاده می شود.  : Glanceسرویس   ❖

می باشد که در آن با استفاده از رابط کاربری    openstackبورد کار با بستر  این سرویس یک داش :  Horizonسرویس   ❖

 موجود می توان سرویس ها و ماشین های مجازی را مدیریت نمود.  

عالوه بر این سرویس ها، مجموعه ای از سرویس های دیگر نیز موجود می باشد که بر اساس نیازمندی های مختلف می توان  

که دارای کارایی    cephبنام    openstackسرویس مجزایی از    ،بررسی های انجام شده برای ذخیره سازینصب نمود. بر اساس  

استاندارد   های  سرویس  از  سازی  ذخیره  برای  شود  openstackبهتری  می  گرفته  بخدمت  باشد  ادامهمی  در  معماری    ،. 

 پیشنهادی برای نصب به صورت زیر تشریح می شود.  
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 مدیریت لیه زیرساخت به عنوان خدمت  ( معماری نصب و ۳شکل 

سرویس نصب و راه  اقدام به نوشتن    ،در این بستراستفاده خواهیم نمود. لذا    Ansibleاز سرویس    ، در این معماری برای نصب

  Horizonو داشبورد    cephو سرویس      openstackتا سرویس های مورد نیازخواهیم نمود    Ansibleاندازی مبتنی بر  

 .  گرددنصب 

 

 و زمانبندی    متدولوژی انجام پروژه  .۳

 توضیح داده شده است: 1است. زمانبندی این مراحل در جدول برای اجرای این پروژه مراحل زیر در نظر گرفته شده 

: در این مرحله منابع سخت افزاری و  (WP1) از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری  سازمان  بررسی وضعیت مرکز داده -1

ملزمات   می گیرد و به طور دقیق مورد بررسی قرار  که برای این پروژه می خواهد استفاده شود  نرم افزاری مرکز داده  

 نصب آماده می گردد. مورد نیاز برای 

Ansible

Deploy and Manage
Present

Infrastructure as a service

Horizon

Store
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با استفاده    openstackنصب    های موردنیاز،  سرویس   به   : در این مرحله با توجهopenstack (WP2)نصب و استقرار   -2

 می شود.  و تست پیاده سازی  Ansible از

(: در این بخش سرویس های لیه زیرساخت به عنوان خدمات WP3) cephو    openstackاستقرار سرویس های  -3

 در مجموعه استقرار خواهند یافت. 

: در این بخش سرویس های مورد نیاز برای مدیریت منابع  (WP4)پیاده سازی سرویس های مدیریتی و محدودیت ها   -4

 اضافه می گردد.  Horizonو همچنین مشخص کردن محدودیت ها پیاده سازی می شود و به داشبورد  

: در این بخش سرویسی برای  (WP5پیاده سازی سرویس تخصیص اتوماتیک ایجاد ماشین مجازی بر اساس نیاز ) -5

 به مجموعه اضافه می گردد.   ،یاز بر اساس معیار های سطح استفاده ایجاد ماشین مجازی در هنگام ن

: در این بخش نیروهایی که قصد استفاده از سیستم را  (WP6برای کار کردن با سیستم )   سازمانآموزش کارشناسان   -6

 د شد. ندارند آموزش داده خواه
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 . زمانبندی پروژه 1جدول 

شماره  

 مرحله 

 ( ماهیانه )بازه های زمانی   توضیح 

1 ۲ ۳ 4 5 6 7 8 9 10 11 1۲ 

             سازمان وضعیت مرکز داده  بررسی  1

             openstack نصب و استقرار   ۲

سرو ۳ و   openstack  یها  سی استقرار 

ceph 

            

سرویسپیاده   4 و مدیریت  های  سازی  ی 

 محدودیت ها 

            

اتوماتیک  تخصیص  سرویس  سازی  پیاده   5

 ماشین مجازی 

            

             سازمان کارشناسان  موزش  آ 6

             پشتیبانی 7

 

 برآورد هزینه ها   .۴

 . هزینه ها ۲جدول 

 مبلغ )ریال(  هزینه نوع  

 000/000/000/5 نصب و استقرار سرویس 

 رایگان ماه(   8)پشتیبانی 

 ۳/ 750/ 000/ 000 ( درصد   ۲5با تخفیف  )   * هرینه نهایی 
 اضافه خواهد شد.   و دیگر کسورات قانونیمالیات    ،به این هزینه  *

 


