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 .۱تعریف مساله و اهداف پروژه

محاسبات ابری ،مدل محاسبات نوظهوری است که امکانات بر حسب تقاضا و منابع اشتراکی بر روی اینترنت فراهم می آورد.
محاسبات ابری که مبتنی بر ذخیرهسازی گسترده و دستگاههای محاسباتی است ،می تواند بهعنوان فراهمکننده بسیاری از
سرویس های مورد نیاز در هر سازمانی عمل کند .امروزه رایانش ابری در دنیا رشد قابل توجهی داشته است و براساس گزارش
ارائه شده توسط موسسه گارتنر ( )Gartnerبازار رایانش ابری در سال  ۲0۲۲برابر با  ۳97میلیارد دلر خواهد بود .همچنین
رشد بازار از سال  ۲0۲0به سال  ۲0۲1برابر با  ۲۳درصد خواهد بود .فناوری رایانش ابری در صنایع و موارد بسیار زیادی در
دنیا استفاده شده است .امروزه بسیاری از سازمان های دولتی و کسب و کارهای خصوصی از تکنولوژی رایانش ابری استفاده
می نمایند .همچنین زیربنای اینترنت اشیاء ،هوش مصنوعی ،بالکچین و  GPUکه در آینده نزدیک بسیار مورد استفاده قرار
می گیرند ،بر بسترهای رایانش ابری می باشند .گستردگی استفاده از رایانش ابری این تکنولوژی را یکی از  10تکنولوژی برتر
قرار داده است.
ایده در رایانش ابری فراهم آوردن منابع محاسباتی و ذخیره سازی مانند شبکه ها ،سرورها ،منابع ذخیره سازی و سرویس های
کاربردی با قابلیت پیکربندی برای کاربران می باشد ،به طوری که هر کاربر به راحتی از هر نقطه و در هر زمان در لحظه بتواند
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
دهد که مزایای زیر را برای استفاده کنندهگان از بستر رایانش ابری به همراه دارد.
• 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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این مزایا باعث استقبال بسیاری از شرکت ها و سازمان های دولتی از بسترهای رایانش ابری شده است .در این راستا بسیاری
از سازمان ها اقدام به راه اندازی بستر رایانش ابری در مراکز داده خود نموده اند .محاسبات ابری سه نوع خدمت مجزا را فراهم
میکند :زیرساخت بهعنوان یک خدمت ( ،)IaaSسکو بهعنوان یک خدمت ( )PaaSو نرمافزار بهعنوان یک خدمت (.)SaaS
خدمت  IaaSبستر سختافزار را به کاربران با استفاده از مجازی سازی و بر اساس حسب تقاضا ارائه میدهد .از اینرو ،کاربران
میتوانند به بستر سختافزار آنالین برحسب تقاضا برای برآوردن نیازمندیها دسترسی پیدا کنند .خدمت  PaaSمسئول
توسعه و تحویل مدلهای برنامهنویسی به  SaaSاست .کاربران میتوانند از طریق ابر به چنین مدلهای برنامهنویسی دسترسی
پیدا کنند و برنامههای خود را اجرا کنند.
در سازمان ها و کسب وکارهای امروزی ،براساس تنوع نرم افزارهای موجود و مقیاس پذیری برای اپلیکشن های جدیدی که
توسعه داده می شود ،نیاز به استفاده از مزایای رایانش ابری ،بسیار توجیه پذیر است .در این راستا ،این پرپوزال برای راه اندازی
پایلوت لیه زیرساخت به عنوان خدمت تبیین شده است تا بخشی یا تمامی سرورها توسط این تکنولوژی مدیریت گردد.
 .۲مزایای ابرخصوصی (سازمانی)

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

مدیریت هزینه ها در رایانش ابری

یکی از برتری های ابر خصوصی ،تخصیص منابع بصورت بهینه می باشد .ابرهای خصوصی می توانند به سازماندهی و تخصیص
منابع به گونه ای کمک کنند که فشاار بیشاتری بر شابکه وارد نشاود .مزیت این امر ،کاهش هزینه ها  ،انعطاف پذیری بیشاتر و
بهره وری بیشتر است .یک محیط ابر خصوصی نه تنها باعث صرفه جویی در هزینه در یک محیط سنتی قدیمی می شود ،بلکه
برای برخی از سازمان ها ،هزینه آن کمتر از یک محیط ابر عمومی است.
•

بهبود استفاده از منابع
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ابر خصاوصای با ایجاد یک زیرسااخت با ظرفیت بال باعث می شاود که ساازمان در مواجه با درخواسات های رایانشای سانگین
و ذخیرهساازی حجم عظیم اطالعات همواره پاساخگو باشاد .همچنین تخصایص منابع کارآمد بر اسااس نیاز کاربر ،باعث از بین
بردن لحظاتی که ظرفیت های خالی وجود دارد می شود.
•

افزایش امنیت و حریم خصوصی

کارشناسان امنیتی تمایل دارند یک ابر خصوصی را توصیه کنند زیرا می تواند مزایای امنیتی را نسبت به یک ابر عمومی بهبود
دهد .در حالی که هر محیط ابری به آنتی ویروس قوی و محافظت از فایروال نیاز دارد ،یک ابر خصاوصای بر روی ماشاین های
فیزیکی خاصای اجرا می شاود که امنیت فیزیکی آن را آساان تر می کند .دساترسای به ابر با محیط ابر خصاوصای نیز ایمن تر
است زیرا از طریق یک شبکه خصوصی و ایمن به جای شبکه عمومی اینترنت می توان به آن دسترسی پیدا کرد.
•

در دسترس بودن همیشگی اطالعات

صاارف نظر از اینکه یک سااازمان چقدر امنیت داشااته باشااد ،تجهیزات فیزیکی می توانند به دلیل مختلف از جمله خرابی
تجهیزات و  ...از بین بروند .این موضاوع می تواند برای ساازمان هایی که نسابت به حفظ اطالعات خود حسااس هساتند فاجعه
ایجاد کند .از سااوی دیگر ،شاابکه های ابری خصااوص ای یک محیط عملیاتی مجازی را ارائه می دهند که در برابر خرابی های
تجهیزات فیزیکی مقاوم هساتند .دلیل این موضاوع این اسات که شابکه های ابری خصاوصای در سارورهای متعددی کار می کنند
و همواره نساخه پشاتیبان از اطالعات را در چند سارور نگه داری می کنند که به آنها اجازه می دهد در صاورت خرابی تجهیزات
بتوانند اطالعات را از منابع مختلف بازیابی کنند .این موضاوع برای ساازمان هایی که به در دساترس بودن اطالعات و شابکه
ابری خود وابستگی شدیدی دارند بسیار مفید است زیرا زمان خرابی را تا حد زیادی کاهش می دهد.
•

رعایت مقررات

یکی از محبوبیت های زیرسااخت ابر خصاوصای برای ساازمان هایی اسات که نیازمند رعایت مقررات خاص ساازمانی اسات .پیاده
ساازی تنظیمات حریم خصاوصای و امنیتی پیچیده که برای شارایط خاص شارکت یا ساازمان طراحی شاده اند و امکان ارائه آنها
بر روی ابر عمومی مهیا نیست ،در محیط ابر خصوصی به راحتی قابل پیاده سازی و سفارشی سازی می باشد.
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شخصی سازی و انعطاف پذیری بیشتر

از ویژگی مهم ابرهای خصاوصای ،ساطح سافارشای ساازی آنها اسات .هر ساازمان دارای مجموعه ای از الزامات فنی و تجاری اسات
که معمولً با توجه به اندازه شارکت ،صانعت ،اهداف تجاری و غیره متفاوت اسات .با اساتفاده از یک ابر خصاوصای ،می توانید
زیرسااختی با ویژگی های خاص ذخیره ساازی و شابکه انتخا کنید ،تا سایساتم به طور کامل نیازهای فردی شاما را برآورده
کند .در اختیار داشاتن سارویسهای آماده بهکار که از رابطهای کاربری خودکار و سافارشای ساازی شاده برای ساازمان اساتفاده
میکنند به کارشاناساان  ITساازمان امکان میدهد با فراغ بال و سارعت بیشاتری منابع مورد نیاز را برای سارویس گیرندگان
داخل سازمان اختصاص دهند.
بر اساس مزایای ذکر شده ،اهداف زیر برای این پروژه قابل دسترسی است:
• نصب و راه اندازی لیه زیرساخت به عنوان خدمت با استفاده از تکنولوژی های متن باز بر روی بخشی از مرکز داده
• شخصی سازی رابط کاربری برای نیازمندی های خاص هر سازمان در ارتباط با مدیریت لیه زیرساخت به عنوان خدمت
• پیاده سازی مکانیزم های مدیریت سیاست ها و محدودیتهای استفاده از منابع
• فراهم آوردن سرویس مقیاس پذیری که به طور اتوماتیک و بر اساس نیاز ماشینهای مجازی به مجموعه اضافه و یا
کم نماید
در راستای این اهداف ابتدا به معرفی معماری پیشنهادی و سپس به فرآیند اجرایی خواهیم پرداخت.
 .۲معماری الیه زیرساخت به عنوان خدمت

همانطور که شکل  1نشان می دهد ،معماری رایانش ابری معمول خدمات را در سه لیه در اختیار قرار می دهد .این لیه ها به
شرح زیر می باشد:
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 .1زیر ساخت به عنوان خدمت ( :)Infrastructure as a serviceدر این نوع از سرویس ها پایه ترین زیرساخت ها
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.
 .2بستر به عنوان خدمت ( :)Platform as a serviceدر این دسته از خدمات نرم افزارها و سرویس هایی در اختیار
کاربران قرار می کیرد تا با استفاده از این سرویس ها بتوانند برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی ایجاد نمایند .نمونه هایی
از این عبارتند از سرویس توزیع بار ،پایگاه دادهها ،و سرورها و سایر مواردی که توسط تولید کنندگان نرم افزاری
مورد استفاده قرار می گیرد.
 .3نرم افزار به عنوان خدمت ( :)Software as a serviceدر این دسته ،نرم افزارهای کاربردی به عنوان خدمات ،به
کاربران ارائه می شود .در این روش با داشتن حسا کاربری ،می توان از خدمات استفاده نمود.

شکل  )1لیه های مختلف رایانش ابری
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در لیه اول ،خدمات می تواند به خدمات محاسبات (ماشین مجازی) ،خدمات ذخیره سازی (فایل سیستم و ذخیره اشیاء) و
خدمات شبکه (توزیع کننده بار و IPشناور) تقسیم شود .برای پیاده سازی سیستمی که بتواند این خدمات را در اختیار قرار
دهد ،پروژه متن باز  Openstackبخدمت گرفته می شود .همانطور که در شکل  ۲نشان داده شده استopenstack ،
مجموعه ای از سرویس ها را فراهم می آورد که به مدیریت این بخش ها می پردازد.

شکل  )۲خدمات ارایه شده توسط بستر openstack

اصلی ترین سرویس های توسعه داده شده در  openstackعبارتند از:
❖ سرویس  : Novaاین سرویس مجموعه عملکردهایی را برای پیاده سازی خدمت ایجاد ماشین مجازی را در اختیار
قرار می دهد .با استفاده از این سرویس می توان ماشین های مجازی با اندازه های متفاوت و سیستم عامل های مختلف
ایجاد نمود.
❖ سرویس  :Cinderاین سرویس را می توان برای در اختیار قرار دادن فضای ذخیره سازی بخدمت گرفت .با استفاده از
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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فضای ذخیره سازی مستقل از محاسبات و ماشین مجازی خواهد شد و هر یک از آنها را می توان به طور مجزا تغییر
داد .امکان تغییر اندازه فضای ذخیره سازی نیز با استفاده از این سرویس مقدور می باشد.
❖ سرویس  :Nuteronاین سرویس خدمات شبکه را پیاده سازی می نماید .از طریق آن می توان  IPشناور و سیستم
توازن بار را توسعه داد .همچنین این سرویس تعریف دیواره آتش و چگونگی دسترسی به ماشین های مجازی را امکان
پذیر می نماید.
❖ سرویس  :Glanceاین سرویس برای نگهداری سیستم عامل های مختلفی که بتوان با آن کار کرد استفاده می شود.
❖ سرویس  :Horizonاین سرویس یک داشبورد کار با بستر  openstackمی باشد که در آن با استفاده از رابط کاربری
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
نصب نمود .بر اساس بررسی های انجام شده برای ذخیره سازی ،سرویس مجزایی از  openstackبنام  cephکه دارای کارایی
بهتری برای ذخیره سازی از سرویس های استاندارد  openstackمی باشد بخدمت گرفته می شود .در ادامه ،معماری
پیشنهادی برای نصب به صورت زیر تشریح می شود.
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Horizon
Present
Deploy and Manage

Ansible
Store

Infrastructure as a service

شکل  )۳معماری نصب و مدیریت لیه زیرساخت به عنوان خدمت

در این معماری برای نصب ،از سرویس  Ansibleاستفاده خواهیم نمود .لذا در این بستر ،اقدام به نوشتن سرویس نصب و راه
اندازی مبتنی بر  Ansibleخواهیم نمود تا سرویس های مورد نیاز

 openstackو سرویس  cephو داشبورد Horizon

نصب گردد.

 .۳متدولوژی انجام پروژه و زمانبندی

برای اجرای این پروژه مراحل زیر در نظر گرفته شده است .زمانبندی این مراحل در جدول  1توضیح داده شده است:
 -1بررسی وضعیت مرکز داده سازمان از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری) : (WP1در این مرحله منابع سخت افزاری و
نرم افزاری مرکز داده که برای این پروژه می خواهد استفاده شود به طور دقیق مورد بررسی قرار می گیرد و ملزمات
مورد نیاز برای نصب آماده می گردد.
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 -2نصب و استقرار  :(WP2) openstackدر این مرحله با توجه به سرویس های موردنیاز ،نصب  openstackبا استفاده
از  Ansibleپیاده سازی و تست می شود.
 -3استقرار سرویس های  openstackو  :)WP3( cephدر این بخش سرویس های لیه زیرساخت به عنوان خدمات
در مجموعه استقرار خواهند یافت.
 -4پیاده سازی سرویس های مدیریتی و محدودیت ها ) :(WP4در این بخش سرویس های مورد نیاز برای مدیریت منابع
و همچنین مشخص کردن محدودیت ها پیاده سازی می شود و به داشبورد  Horizonاضافه می گردد.
 -5پیاده سازی سرویس تخصیص اتوماتیک ایجاد ماشین مجازی بر اساس نیاز ( :)WP5در این بخش سرویسی برای
ایجاد ماشین مجازی در هنگام نیاز بر اساس معیار های سطح استفاده ،به مجموعه اضافه می گردد.
 -6آموزش کارشناسان سازمان برای کار کردن با سیستم ( :)WP6در این بخش نیروهایی که قصد استفاده از سیستم را
دارند آموزش داده خواهند شد.
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جدول  .1زمانبندی پروژه
(بازه های زمانی ماهیانه)

شماره توضیح
مرحله

1

1

بررسی وضعیت مرکز داده سازمان

۲

نصب و استقرار openstack

۳

استقرار سرویس های  openstackو

۲

۳

4

6

5

7

ceph

4

پیاده سازی سرویس های مدیریتی و
محدودیت ها

5

پیاده سازی سرویس تخصیص اتوماتیک
ماشین مجازی

6

آموزش کارشناسان سازمان

7

پشتیبانی

 .۴برآورد هزینه ها

جدول  .۲هزینه ها

نوع هزینه

مبلغ (ریال)

نصب و استقرار سرویس

5/000/000/000

پشتیبانی ( 8ماه)

رایگان

هرینه نهایی* (با تخفیف  ۲5درصد)

۳/750/000/000

* به این هزینه ،مالیات و دیگر کسورات قانونی اضافه خواهد شد.
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