
رایانش ابرآمدی



ــه  ــت ک ــری اس ــرویس های اب ــای س ــی از ارائه دهنده ه ــد یک ــرکت ابرآم ش

ــا  ــرده ت ــاش ک ــب وکارها دارد، ت ــه از کس ــبی ک ــناخت و درک مناس ــا ش ب

بــا تأمیــن مجموعــه ای از نیازهــای فنــاوری اطاعــات؛ ســرویس هایی 

کامــل، پایــدار و قابل اتــکا بــه بــازار ارائــه کنــد. ایــن شــرکت باتکیه بــر 

دانــش و تخصــص دو شــرکت افــزار پــرداز رمیــس و همــکاران سیســتم و 

بــا بهره منــدی از ســخت افزارهای باکیفیــت و متخصصــان حرفــه ای، بــه 

یکــی از بهتریــن ارائه دهنــدگان زیرســاخت های ابــری تبدیــل شــده اســت.

ــی  ــاختی و پردازش ــای زیرس ــه از نیازه ــی ک ــی های دقیق ــا بررس ــد ب ابرآم

کســب وکارها انجــام داده، در تــاش اســت تــا ســرویس هایی کاربــردی و 

ــد. ــی کن ــازمان ها طراح ــرای س ــه ب به صرف

چرا ابرآمد؟

رایانش ابرآمدی۲



چرا رایانش ابرآمدی؟

نیــاز  مــورد  ابزارهــای  تمامــی  ارائــه  بــا  ابرآمــدی  رایانــش  ســرویس 

ســازمان ها، ایــن امــکان را مهیــا می کنــد تــا زیرســاخت ابــری خصوصی تان 

را در کمتــر از دو دقیقــه ایجــاد کنیــد. بــا اســتفاده از ایــن ســرویس 

می توانیــد ســرورهای مجــازی بســازید، ارتباطــات شــبکه ای الزم بیــن ایــن 

ســرورهای مجــازی و یــا بیــن آن هــا و شــبکه های بیرونــی را برقــرار کنیــد و 

تمامــی ارتباط هــا و دسترســی هــا را توســط Firewall کنتــرل و مدیریــت 

ــورت  ــن« و به ص ــد م ــل »ابرآم ــق پن ــا از طری ــن فراینده ــه کل ای ــد ک کنی

ــت. ــام اس ــل انج ــرویس قاب سلف س

همچنیــن ایــن امــکان بــرای شــما مهیــا شــده اســت تــا تنهــا بــا یــک کلیــک 

زیرســاخت ابــری مــورد نظرتــان را به صــورت کامــاً اصولــی و مطابــق بــا 

اســتانداردهای امنیتــی بســازید و راه انــدازی کنیــد یــا حتــی بتوانیــد ایجــاد 

و یــا نگهداشــت ابــر خــود را بــه کارشناســان خبــره ابرآمــد بســپارید. 
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رایانش ابرآمدی۴

»از سادگی و سرعت
ایجاد یک زیرساخت ابری

لذت ببرید«



رایانش ابرآمدی۵

1. سیستم عامل خود را انتخاب کنید: ابرآمد لیست کاملی از سیستم عامل های محبوب را در 

اختیار شما قرار داده است.

2. سرور ابری خود را متناسب با نیازتان بسازید. تعداد CPU Core، میزان RAM و Disk سرور را 

انتخاب کنید.

3. ارتباطات شبکه ای سرور ابری خود را ایجاد کنید: رایانش ابرآمدی امکانات الزم برای پیاده سازی 

سناریوهای متفاوت شبکه را فراهم نموده است.

ابرآمد، شبکه های  Firewallهای  ابرآمد امنیت ایجاد کنید: از طریق   Firewall از  ۴. با استفاده 

ارتباطی را مدیریت و سرورهای ابری خود را امن کنید. 



با قابلیت های این سرویس بیشتر آشنا شوید:
از قابلیت های سرویس رایانش ابرآمدی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

رایانش ابرآمدی6

1. مانیتورینگ

منابع  تمامی  می توانید  مانیتورینگ  قابلیت  از  استفاده  با 

خود را به راحتی پایش کنید. گراف های از پیش تعریف شده 

ابرآمد به شما کمک می کنند تا میزان منابع خود را متناسب 

با مصرف مدیریت کنید.

2. شبکه

با استفاده از IP اینترنتی، IP شناور، روتر و Firewall سناریوی 

ارتباطی موردنظرتان را می توانید پیکربندی کنید. 

3. دیسک ابری

با استفاده از این قابلیت، به راحتی می توانید دیسک های ابری 

ایجاد و آن ها را به سرورهای خود متصل کنید. 



۴. تصویرسازی از سرور ابری

آن در  ایجاد یک تصویر و ذخیره  امکان  شما در هر لحظه 

نیاز  این قابلیت در صورت  از  استفاده  با  دارید.  را  خود  پنل 

به ایجاد مجدد همان سرور، نام تصویرتان را نیز در لیست 

سیستم عامل ها مشاهده خواهید کرد.  

۵. پشتیبان گیری

اساس  بر  می توانید  پشتیبان گیری،  پلن های  انتخاب  با   

اهمیت داده های سرور ابری تان، دوره های پشتیبان گیری را 

پیکربندی کنید.

6. سرویس مدیریت شده

 در صورت نیاز می توانید نگهداشت و مدیریت سرورتان را به 

کارشناسان خبره ابرآمد بسپارید.
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رایانش ابرآمدی پاسخگوی
نیازهای فناوری اطاعات همه

کسب وکارها و افراد فعال در حوزه
فناوری اطاعات است.



مزایای رایانش ابرآمدی برای کسب وکارها:
از مزایای سرویس رایانش ابرآمدی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. سهولت استفاده

سرویس رایانش ابرآمدی با هدف ایجاد یک زیرساخت امن و به صورت پایدار در ساده ترین حالت 

طراحی شده است.

2. استفاده از معتبرترین برندها

ابرآمد در تمامی الیه های زیرساختی و نرم افزاری از بهترین و معتبرترین برند ها و راهکارهای روز 

دنیا استفاده کرده است تا نهایت پایداری را برای شما فراهم کند.

۳. سرویس مدیریت شده

به  را  خود  زیرساخت  می توانید  نیاز  صورت  در  نگهداری  یا  و  ساخت  فرایند  از  مرحله  هر  در 

کارشناسان خبره ابرآمد بسپارید.

۴. امکان ارتقای سطح سرویس

SLA و  از  رایانش ابرآمدی دارای سطح طالیی سرویس است اما امکان انتخاب سطوح باالتر 

پشتیبانی نیز برایی کسب وکارهای حیاتی فراهم شده و شما می توانید سطح باالتری را برای 

پشتیبانی انتخاب کنید.

۵. پرداخت به میزان استفاده

را  خود  برای کسب وکار  ممکن  زیرساخت  به صرفه ترین  استفاده،  میزان  به  پرداخت  امکان  با 

انتخاب کنید.
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