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روش/ ساختار/مدل .... پیشنهادي

عنوان پروژه 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران نام دانشجو و استاد راهنما 

نتایج مقدمه
فرضیه ها سوال اصلی اهداف و آرمان هاي کلی از انجام پروژه موارد زیر نیز پرداخته شود.  در این بخش پس از بیان مقدمات و مساله و موضوع مورد بررسی در پروژه، تاریخچه اي کوتاه از مساله ذکر شود و به تناسب موضوع پروژه به 

قسمتی کوتاه  در مورد کاربردهاي  ممکن براي نتایج و دستاوردها 

ابزارها/ محیط پیاده سازي/ شبیه سازي/..... و معیار ارزیابی نتایج بدست آمده صحبت خواهید کرد در این بخش به صورت مختصر و به تناسب موضوع پروژه در مورد روش/ ساختار/ مدل/ ... استفاده شده و همچنین 

 

این بخش ارائه دهنده ي نتایج حاصل از 
کار خواهد بود. در این قسمت علاوه بر 
ارائه و تحلیل نتایج، در مورد ویژگی ها/ 

مزایا/ دستاوردها/ و .... صحبت خواهید 
کرد. 

 
جمع بندي

در این قسمت نتایج کلی حاصل شده از این پروژه، پیاده سازي ها/  نوآوري هاي/ و .... انجام شده و محدودیت ها مورد بحث قرار می 
گیرد و پیشنهادهایی براي ادامه ي مسیر به علاقمندان این حوزه ارائه خواهد شد. 
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روش پیشنهادي

راه اندازي یک نمونه سامانه پردازش سریع مبتنی بر رایانش ابري 
مهران میدانی - دکتر هشام فیلی 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

نتایج مقدمه
امـروزه راه انـدازي سـامـانـه هـاي درخـواسـت و تخصیص سـرور مـجازي بـر پـایه سـرورهـاي فیزیکی 
این امکان را بـراي کاربـران فـراهـم نـموده اسـت که بـا پـرداخـت هـزینه اي انـدك، بـه امکانـات 
پـردازشی مـورد نیاز بـا مـشخصات دلـخواه خـود دسـترسی یابـند و مـحصول نـرم افـزاري و یا 
پـردازش هـاي خـود را روي آن اجـرا نـماید. بـه طـور خـلاصـه در این رویکرد زیرسـاخـت بـه عـنوان 

یک خـدمـت (IaaS) ارائـه می شـود. بـا اسـتفاده از این فـناوري و بـر بسـتري مبتنی بـر رایانـش 

ابـري (Cloud Computing) می تـوان نیاز بـه پـردازش هـاي بسیار سـریع را نیز از 

طریق مدل برنامه نویسی MapReduce  تامین نمود. 
در این پـروژه سعی داریم تـا یک نـمونـه سـامـانـه پـردازش سـریع را بـر مـبناي رایانـش ابـري بـا 
اسـتفاده از زیرسـاخـت هـاي مـرکز فـن آوري اطـلاعـات و فـضاي مـجازي دانـشگاه تهـران راه انـدازي 
نـماییم. همچنین سعی می شـود عـلاوه بـر امکانـات لازم جهـت مـدیریت و تـعریف مـاشین هـاي 

مجازي، سیستم محاسبه هزینه آن را نیز راه اندازي کنیم.

این پـروژه بـا اسـتفاده از OpenStack بـه عـنوان یک نـرم افـزار جهـت ایجاد زیرسـاخـت لازم بـراي 
محیط هـاي ابـري خـصوصی و عـمومی انـجام می شـود. این نـرم افـزار از سـرویس هـاي مختلفی تشکیل 

شده است که باتوجه به اهداف این پروژه بیشتر آن ها باید نصب و راه اندازي شوند.

راه انـدازي نـرم افـزار Openstack بـه هـمراه سـرویس Sahara بـراي پـردازش 

داده و سـرویس Swift بـراي نـگه داري داده هـاي حجیم بـرروي 6 سـرور مـرکز 
فن آوري اطلاعات و فضاي مجازي دانشگاه تهران از نتایج این پژوهش است. 

این کلاسـتر راه انـدازي شـده بـه راحتی قـابـل گسـترش بـه تـعداد زیادي سـرور و مـنابـع 
پـردازشی هسـت که هـرکدام از گـره هـاي این مـنابـع پـردازشی بـه صـورت کامـلا پـخش 
شـده و غیر مـتمرکز می تـوانـند در این کلاسـتر قـرارگیرنـد و وظیفه پـردازش داده هـاي 

حجیم را داشته  باشند.

جمع بندي
راه انـدازي کلاسـتر Hadoop در یک محیط ایزولـه و کنترل شـده بـه صـورت کامـلا غیر مـتمرکز 
از دسـت آورد هـاي مـهم این پـژوهـش بـود. بـاتـوجـه بـه آزمـایشی بـودن محیط، قـدرت سـخت افـزاري 
بـراي اجـراي مـحاسـبات سنگین کافی نیست که بـه راحتی قـابـل گسـترش اسـت. همچنین بـاتـوجـه 
بـه پیچیده بـودن سـرویس  احـراز هـویت، ارتـباط بـا سـامـانـه «احـراز هـویت مـرکزي دانـشگاه تهـران» 

مقداري مشکل دارد درصورتی که یک پارچگی با LDAP بسیار راحت است. 

 Openstack اسـتانـدارد API در ادامـه این پـژوهـش پیشنهاد می شـود که بـا اسـتفاده از
بـرنـامـه هـاي تـحت وبی نـوشـته شـود که رابـط کاربـري آن را بـراي اسـتفاده راحـت تر دانـشجویان و 

گزارش هاي بهتر مدیران فراهم کند. 
همچنین بـاتـوجـه بـه سـاخـتار قـوي ارتـباطی بین دانشکده هـاي دانـشگاه تهـران، پیشنهاد می شـود که 
درصـورت وجـود گـروه کامپیوتـرهـاي قـوي در محـل هـاي دیگر، تـمامی این پـردازنـده هـا بـه عـنوان 

گره هاي پردازشی به این کلاستر اضافه شوند.
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بـراي پـردازش داده از سـرویس Sahara اسـتفاده شـده اسـت. این سـرویس امکان راه انـدازي 

 Apache Hadoop, Apache Spark چــارچــوب هــاي مــختلف پــردازش داده نظیر

Apache Storm را بربستر Openstack ممکن می سازد.
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